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Produtos Sarcol, S.A.
RAR. – Sociedade de Controle (Holding) S.A. 
Rima, S.A.
Riopele, S.A.
Rolporto (Soleasing)
Santogal, SGPS, S.A.
Sociedade Comercial Tasso de Sousa – 
Automóveis, S.A.
Sociedade Têxtil A Flor do Campo, S.A.
Sogrape Vinhos, S.A.
Soja de Portugal, SGPS, S.A.
Sonae, SGPS, S.A.
Têxteis Carlos Sousa, S.A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S.A.
Toyota Caetano Portugal, S.A.
União de Bancos Portugueses, S.A.
Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.
Vera Lilian Cohen Espírito Santo Silva
Vicaima – Indústria de Madeiras e 
Derivados, S.A.

Fundadores por Natureza 
Árvore – Cooperativa de Actividades 
Artísticas, CRL
Associação Comercial do Porto
Associação Empresarial de Portugal
Câmara Municipal do Porto
Fundação Engenheiro António de 
Almeida
Universidade do Minho
Universidade do Porto

1994
AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A.
APDL – Administração dos Portos do 
Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.
Auchan Portugal Hipermercados, S.A.
Cerealis, SGPS, S.A.
Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.
Crédito Predial Português, S.A.
Entreposto – Gestão e Participações, 
SGPS, S.A.
Europarque – Centro Económico e 
Cultural
Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.
Filinto Mota, SUCRS, S.A.
Francisco José Marques Pinto
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

JMA Felpos, S.A.
Joaquim Moutinho
Miguel Pais do Amaral
Mota – Engil, SGPS, S.A.
Novo Banco, S.A. 
Parque Expo 98, S.A.
Symington Family Estates
Vista Alegre Atlantis, S.A.

1995
Banco Finantia, S.A.
EDP – Electricidade de Portugal, S.A.
N. Quintas, SGPS, S.A.
Ocidental – Companhia Portuguesa de 
Seguros, S.A.
SAG Geste – Soluções Automóveis 
Globais, SGPS, S.A.

1996
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
GALP Energia, SGPS, S.A. (Petrogal – 
Petróleos de Portugal, S.A.)
GALP Energia, SGPS, S.A. (Transgás – So-
ciedade Portuguesa de Gás Natural, S.A.)
Mário Soares

1997
Edifer – Construções Pires Coelho e 
Fernandes, S.A.

1998
Banco BPI, S.A.
McKinsey & Company

1999
ACO – Fábrica de Calçado, S.A.
André Jordan
Banco Privado Português, S.A.
Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.
Bosch Termotecnologia, S.A.
Brisa – Auto-estradas de Portugal, S.A.
CTT – Correios de Portugal, S.A.
Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.
Ericsson Telecomunicações, Lda.
Ramada Aços, S.A.
Fernando Simão, SGPS, S.A.
JBT – Tecidos, S.A.
Maria Cândida e Rui Sousa Morais
NOS, SGPS, S.A.

CONSELHO  
DE FUNDADORES 

António Gomes de Pinho
Presidente

1989
Estado Português 

A Boa Reguladora – Comércio e Indús-
tria de Relógios, Lda.
Airbus Industrie
Alexandre Cardoso, S.A.
Amorim – Investimentos e Participa-
ções, SGPS, S.A.
António Brandão Miranda
Arsopi – Indústria Metalúrgica Arlindo 
S. Pinho, S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Por-
tugal), S.A.
Banco Borges e Irmão, S.A.
Banco de Comércio e Indústria, S.A.
Banco Fonsecas & Burnay
Banco Internacional de Crédito, S.A.
Banco Nacional Ultramarino
Banco Português do Atlântico, E.P.
Banco Santander Totta, S.A.
BNP Paribas Factor – Instituição Finan-
ceira de Crédito S.A.
BPI – Banco Português de Investimento, S.A.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Chelding, Lda.
Cinca – Companhia Industrial de 
Cerâmica, S.A.
Cotesi – Companhia de Têxteis Sintéti-
cos, S.A.
Fábrica de Malhas Filobranca, S.A.
Fnac – Fábrica Nacional de Ar Condicionado
Fromageries Bel Portugal, S.A.
Fundação Luso-Americana
Grupo NORS
I.P. Holding, SGPS, S.A.
Indústrias Têxteis Somelos, S.A.
João Vasco Marques Pinto
Jorge de Brito
Maconde SGPS., S.A.
Millennium BCP
Nestlé Portugal, S.A.
Polimaia, SGPS, S.A.
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Pedro Almeida Freitas
Pharol, SGPS, S.A.
Portgás – Sociedade de Produção e 
Distribuição de Gás, S.A.
Rumape, SGPS, S.A.
SIC – Sociedade Independente de Co-
municação, S.A.
STCP – Sociedade de Transportes Colec-
tivos do Porto, S.A.

2000
Águas do Norte, S.A.
Bial – Portela & Cª, S.A.
Gamobar – Sociedade de Representa-
ções, S.A.
MEO-Serviços de Comunicações e Mul-
timédia, S.A.

2001
Euronext Lisbon – SGMR, S.A.
Metro do Porto, S.A.
Montepio Geral
Portucel – Empresa Produtora de Pasta 
e Papel, S.A.

2002
ASA Editores II, S.A.
Ascendi Norte – Auto-estradas do 
Norte, S.A.
Inditex, S.A. (Zara Portugal)
Siemens, S.A.
Somague, SGPS, S.A.
Vodafone Portugal, Comunicações Pes-
soais, S.A.

2003
Álvaro Siza
El Corte Inglés, S.A.
João Rendeiro
Refrige – Sociedade Industrial de Re-
frigerantes, S.A.
SCC – Sociedade Central de Cervejas, S.A.
Teresa Patrício Gouveia

2004
Martifer – Construções Metalomecâni-
cas, S.A.
Rangel Invest – Investimentos Logísticos, S.A.
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.

2005
Grupo Nabeiro – Delta Cafés, SGPS, S.A.
Ibersol, SGPS, S.A.
João Gonçalves
Jorge Sampaio
José Berardo
Prosegur 
SAP Portugal
Varzim-Sol – Turismo, Jogo, Animação, S.A.

2006
Adalberto Neiva de Oliveira
Câmara Municipal de Matosinhos
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
JVC – Holding, SGPS, S.A.
Norprint – Artes Gráficas, S.A.
Tabaqueira, S.A.

2007
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.
Área Metropolitana do Porto
Associação Nacional das Farmácias
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Câmara Municipal de S. João da Ma-
deira
Câmara Municipal de Santa Maria da 
Feira
Câmara Municipal de Santo Tirso
Câmara Municipal de Vila do Conde
Gestifute, S.A.
Grupo Civilização
Grupo Media Capital
Imatosgil – Investimentos, SGPS, S.A.
J. Soares Correia, S.A.
José Paulo Fernandes
Manoel de Oliveira 
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da 
Silva e Associados

2008
Agustina Bessa-Luís
Câmara Municipal de Ovar
Câmara Municipal de Viseu
Inter IKEA Centre Portugal, S.A.
McCann Erickson, Portugal, Publicidade, 
Lda.
Sovena Group – SGPS, S.A.

2009
BA Vidro, S.A.
Câmara Municipal de Viana do Castelo
José de Mello – Saúde, SGPS, S.A.
Maria Antónia Pinto de Azevedo Mas-
carenhas

2010
Câmara Municipal de Ponta Delgada
Câmara Municipal do Funchal
CPCIS – Companhia Portuguesa de 
Computadores, Informática e Sistemas, S.A.
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, RL, 
Soc. Advogados
Douro Azul, Soc. Marítimo-Turística, S.A.

2011 
Câmara Municipal de Barcelos 
Grupo Simoldes
M. Couto Alves, S.A. 
Robert Frederick Illing 
Santa Casa Misericórdia do Porto

2012 
Porto Editora

2013
Carlos Moreira da Silva e Fernanda 
Arrepia

2014
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 
Ferpinta – Indústrias de Tubos de Aço 
F.P.T., S.A. 
Luís Valente de Oliveira 
Norgarante – Sociedade de Garantia 
Mútua, S.A. 
Paulo Pimenta 
Polopique – Comércio, Indústria e Con-
feções, S.A. 
Sakthi Portugal, S.A.
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CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO* 

Luís Garcia Braga da Cruz
Presidente

Rui Manuel Campos Guimarães
Vice-Presidente

Adalberto Manuel da Fonseca  
Neiva de Oliveira
Vice-Presidente

Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira 
Vogal

Vera Margarida Alves Pires Coelho
Vogal

Ana Maria Almeida Leite de Pinho 
Macedo Silva
Vogal

Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão
Vogal

António Manuel Paranhos Ferreira da Silva
Vogal

Carlos António Rocha Moreira da Silva
Vogal

*Membros por ordem de entrada no Conselho de Administração

COMISSÃO  
EXECUTIVA

Luís Garcia Braga da Cruz
Presidente

Rui Manuel Campos Guimarães

Ana Maria Almeida Leite de Pinho 
Macedo Silva 

CONSELHO FISCAL 

Amílcar Pires Salgado
Presidente

Jorge Nelson Quintas
Vogal

Ernst & Young Audit & Associados - Sroc. S.A.
Representado por: Rui Manuel da 
Cunha Vieira
Vogal

DIRETORES

Odete Patrício
Direção Geral

Suzanne Cotter
Direção do Museu

João Almeida
Direção do Parque

Sofia Castro 
Direção Administrativo-Financeira

Miguel Rangel 
Direção Comercial, Desenvolvimento e 
Comunicação

Hugo Neto 
Direção de Recursos e Projetos Especiais
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EXPRESSAMOS O NOSSO 
AGRADECIMENTO  
A TODOS OS QUE NO 
PRESENTE AJUDAM A 
PROJETAR SERRALVES 
NO FUTURO!
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FUNDADORES PATRONO* 
 
ACO – Fábrica de Calçado, S.A.
Alexandre Cardoso, S.A.
Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, S.A.
ANA - Aeroportos de Portugal, S.A.
APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e 
Viana do Castelo, S.A.
Área Metropolitana do Porto
Arsopi – Indústrias Metalúrgicas, Arlindo S. Pinho, S.A.
Ascendi Norte – Auto-estradas do Norte, S.A.
Auchan Portugal Hipermercados, S.A.
BA Vidro S.A.
Bial – Portela & Cª, S.A.
Cerealis, SGPS, S.A. 
Cotesi – Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A.
EDP – Electricidade de Portugal, S.A. 
Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.
El Corte Inglés, S.A.
Euronext Lisbon – SGMR, S.A. 
GALP Energia, SGPS, S.A. 
Gamobar – Sociedade de Representações, S.A.
Grupo Nabeiro – Delta Cafés, SGPS, S.A.
Grupo NORS, Lda.
Ibersol, SGPS, SA. 
Inditex, S.A. 
João Vasco Marques Pinto
José de Mello – Saúde, SGPS, S.A.
Metro do Porto, S.A.
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados
Mota – Engil, SGPS, S.A.
NOS, SGPS, S.A.
Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.
Porto Editora
Ramada Aços, S.A.
RAR – Sociedade de Controle (Holding) S.A. 
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Robert Frederick Illing 
Santa Casa da Misericórdia do Porto
Soja de Portugal, SGPS, S.A.
Sonae, SGPS. S.A.
Tabaqueira, S.A.
Varzim-Sol – Turismo, Jogo, Animação, S.A.
Vicaima – Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.

* Fundadores que contribuíram para o Fundo Anual 

da Fundação de Serralves em 2014.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

O ano de 2016 corresponde a um ano de mudança para a Fundação 
de Serralves, tanto pela alteração na composição do seu Conselho de 
Administração, como pelo que se antecipa no enquadramento social e políti-
co português, europeu e mundial.

Será um ano de novos desafios e com novos protagonistas, tudo reclamando um 
exame sobre o percurso já feito e um olhar aberto e perscrutador sobre o futuro. 
Um olhar sobre o passado da Fundação de Serralves servirá sempre de guia para 
compreender os fatores do sucesso já alcançado e para aprender com o que pode 
ter sido ensinamento positivo. Mas uma instituição criativa como Serralves tem de 
impor a si própria permanentes novos desafios, que iluminem o seu trabalho futuro 
e continuem a projetar a sua forma singular de estar no tempo contemporâneo. 

Ao fim de 25 anos, Serralves constitui já uma referência e uma marca cultural 
forte, seja a nível nacional ou internacional, a qual se tem vindo a impor com natu-
ralidade e reconhecimento, ano após ano, através dos seus resultados. 

Serralves e toda a sua estrutura vivem e trabalham para os seus objetivos, nomea-
damente para que os públicos sintam Serralves como uma envolvente da sua vida 
pessoal, profissional e familiar, como um projeto comum, um local de aprendiza-
gem, encontros, emoções, onde a arte e o ambiente podem ser experienciados e 
vividos, mantendo-se fiel à missão para que foi criada.

Por isso Serralves tem como preocupação primordial a satisfação dos seus 
públicos, pois é nestes que Serralves obtém a principal recompensa pelo tra-
balho da sua equipa.

É, assim, com muita satisfação e orgulho que constatamos que em 2015 as visi-
tas à nossa Fundação ultrapassaram os quinhentos mil visitantes, transforman-
do 2015 no ano com maior número de público de sempre.

A este resultado não é, de forma alguma alheia, pelo contrário, a preocupação 
e o empenho de todos os membros dos órgãos sociais desta Fundação, como 
o apoio que sempre recebemos dos nossos Fundadores, Mecenas e Patronos 
e também a dedicação, competência e entusiasmo dos nossos colaboradores.

Pelo ambicioso, mas merecido, plano que aqui apresentamos, acreditamos 
que 2016 será também um ano de sucessos.

Teremos grandes exposições de reconhecidos artistas nacionais e estrangeiros, 
exposições de jovens artistas e a apresentação de uma das principais Coleções 
Internacionais de Arte: a Coleção Sonnabend. Numa perspetiva de reconhecimen-
to e de partilha de custos, algumas destas exposições são apresentadas através 
de parcerias e coprodução com outras instituições nacionais e estrangeiras.

A nossa Coleção manter-se-á central na nossa programação, não apenas com expo-
sições no Museu e outros espaços da Fundação, mas também com apresentações 
nos nossos municípios parceiros e através da produção de suportes de estudo e 
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documentais sobre a mesma. O Museu é cada vez mais um espaço de cruzamento 
de vivências que desfiam o visitante para interagir com o que lhe é revelado.

Assim, as artes performativas — dança, música, performance e cinema — es-
tarão intimamente implicadas com a restante programação do Museu, para 
2016, havendo momentos dedicados a criadores de várias gerações. Ainda 
nesta área, destacamos ao Jazz no Parque que celebra o seu 25º aniversário 
com uma programação especial que refletirá a sua história.

Serralves foi pioneiro quando criou os seus Serviços Educativos Cultural e 
Ambiental, valorizando todo o seu património como instrumento de sensibilização 
e educação de públicos. Nesta vertente, continuaremos a apresentar programas 
educativos inovadores, adequados a todo o tipo de pessoas, de todas as idades, e 
de ações de grande visibilidade como o Serralves em Festa e a Festa do Outono.

Dentro da temática do ambiente, biodiversidade e paisagem, para além de 
atividades de conservação e valorização da singular identidade histórica do 
Parque, teremos também um conjunto de atividades dirigidas a público adulto 
em geral e comunidade científica.

Manteremos também uma programação regular de conferências e colóquios 
sobre as principais questões da atualidade e continuaremos a ser uma refe-
rência na abordagem às Indústrias Criativas, através da reflexão, debate e ex-
ploração de novas tendências, sobre assuntos relevantes para o setor.

Para a concretização deste plano, a Fundação de Serralves manterá o rigor 
de gestão orçamental que a caracteriza, apoiado na contenção de custos e no 
estudo de alternativas de financiamento. 

Para isso esperamos poder contar, como sempre, com todos aqueles que sen-
síveis à Cultura se têm aliado ao projeto Serralves, com especial destaque para 
os seus fundadores, sem os quais Serralves não existiria e nos quais se con-
tinuará a apoiar para projetar-se na sua Visão de ser um polo de referência e 
um centro de conhecimento, em Portugal e no mundo.

A todos, Estado, Fundadores, Patronos, Mecenas, colaboradores e visitantes, es-
peramos que continuem a olhar Serralves com esperança e com confiança, para 
que possamos manter no futuro a ambição que temos desde a nossa criação.

Para mim, pessoalmente, sinto ter sido um privilegiado nos anos que tive a 
oportunidade de presidir a esta Fundação. Cumpre-me uma palavra de so-
lidário agradecimento aos meus colegas do Conselho de Administração, à 
Diretora Geral Odete Patrício, à Diretora do Museu Suzanne Cotter e, sem 
exceção, a todos os restantes responsáveis, colaboradores e ainda ao cor-
po de voluntários. Por de trás de uma instituição há um corpo de pessoas. 
Neste caso, pessoas irmanadas de um mesmo sentido de pertença e de uma 
empenhada dedicação, que tanto contribuíram para o sucesso de Serralves.

Luís Braga da Cruz
Presidente
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Vista da Exposição 
Histórias: Obras da 
Coleção de Serralves, 
2014
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ENQUADRAMENTO 
ESTRATÉGICO
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Quinze anos passados sobre a inauguração do Museu de Arte Contemporânea, 
o Conselho de Administração entendeu que o momento de revisitar o enquadra-
mento estratégico da Fundação de Serralves não podia ser adiado, ajustando a 
sua definição à evolução da instituição e aos novos desafios que se lhe colocam. 

O novo enquadramento – que seguidamente se apresenta nos seus tra-
ços essenciais – resultou de uma ampla reflexão, conduzida pelo Conselho, 
em colaboração com a Porto Business School e partilhada por um vasto 
número de colaboradores da Fundação.

MISSÃO - A NOSSA RAZÃO DE SER
Estimular o interesse e o conhecimento de públicos de diferentes origens e 
idades pela Arte Contemporânea, pela Arquitetura, pela Paisagem e por temas 
críticos para a sociedade e seu futuro, fazendo-o de forma integrada com base 
num conjunto patrimonial de exceção, no qual se destacam o Museu de Arte 
Contemporânea e o Parque. 

VISÃO – O QUE QUEREMOS SER
Ser reconhecida, nacional e internacionalmente, como um centro de referência 
no domínio da Arte Contemporânea e, em geral, na reflexão sobre temas cru-
ciais da sociedade do nosso tempo, promovendo a diversidade da oferta cultural 
através de uma intervenção inovadora que, de forma sustentada, atraia públicos 
diversificados e induza o apoio da Comunidade.

TEMAS ESTRATÉGICOS – AS GRANDES 
LINHAS DE ORIENTAÇÃO

Com a formulação dos seis Temas Estratégicos que se incluem seguidamente, 
procurou-se alinhar as grandes linhas de orientação da Fundação com a sua 
Missão e a sua Visão.

1. Promover a sensibilização e formação de públicos de diferentes origens e 
idades pela arte contemporânea, pela arquitetura, pelas questões ambientais 
que se colocam às sociedades contemporâneas e por outros te¬mas críticos 
para a sociedade e o seu futuro.

2. Oferecer uma programação de excelência, diversificada e concretizada atra-
vés de projetos inovadores e interdisciplinares no âmbito do Museu, do Parque e 
da reflexão sobre temas críticos da sociedade contemporânea.

3. Valorizar o património da Fundação através da preservação e valorização do 
seu património edificado e do Parque, bem como do desenvolvimento de uma 
coleção relevante de arte contemporânea.

4. Fortalecer a notoriedade e a imagem nacional e internacional da Fundação 
como um centro de referência no domínio da arte contemporânea, da arquitetu-
ra, da paisagem e da reflexão sobre temas críticos da sociedade contemporânea.

5. Contribuir para o desenvolvimento de um ambiente favorável à criatividade, 
que induza a criação e o crescimento de novas empresas do domínio das indús-
trias criativas com significativo potencial para a criação de riqueza e emprego.

6. Garantir a sustentabilidade económica e financeira da Fundação, pro-
movendo a excelência operacional e dinamizando a captação e geração de 
adequados meios financeiros.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
– FORMAS DE ATINGIR A VISÃO
Foi definido um conjunto de vinte e dois objetivos estratégicos, alguns dos 
quais inseridos em apenas um dos temas anteriormente definidos, outros 
em mais do que um temas e ainda um outro de carácter totalmente transver-
sal (designadamente o de reforçar as competências da Fundação em áreas 
estratégicas).

No Mapa Estratégico que se apresenta seguidamente, identificam-se de uma 
forma extremamente sucinta tais objetivos, os temas nos quais se inserem e 
as relações mais diretas que prevalecem entre eles.

INDICADORES DE PERFORMANCE – 
FORMAS DE AVALIAR O SUCESSO

Para avaliar a forma como a Fundação atinge os seus objetivos estratégicos, 
foram definidos, para a organização como um todo e para cada uma das 
suas direções – Museu, Parque, Comercial e Desenvolvimento, Recursos Hu-
manos e Projetos Especiais e ainda Administrativa e Financeira –, conjuntos 
diferenciados de indicadores que devem ser seguidos com regularidade aos 
diferentes níveis da organização.

METAS DESEJÁVEIS – VALORES 
A ATINGIR NOS DIFERENTES 
INDICADORES

Para cada indicador, é definido (e também revisto) numa base regular o alvo 
a atingir (por exemplo, um valor expresso numa base anual), é efetuado um 
acompanhamento da sua evolução e, no caso de serem detetados desvios 
negativos, são identificadas as razões de tais desvios bem como quais as 
medidas corretivas que urge implementar. 

Os alvos que tenham sido definidos e os valores atingidos em diferentes in-
dicadores serão tomados em conta, de forma consequente, nas avaliações 
dos colaboradores da Fundação. 
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MAPA 
ESTRATÉGICO
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Amalia Pica 
A ∩ B ∩ C (Line), 2013
Vista da Exposição 
Histórias: Obras da 
Coleção de Serralves, 
2014
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APRESENTAÇÃO DA DIRETORA – SUZANNE COTTER 

Temos o prazer de apresentar o programa artístico para 2016. Este ano, as 
atividades do Museu continuam a disseminar-se pelos diferentes espaços de 
Serralves: o Museu, a Casa e o Parque, assim como pela cidade do Porto e 
para além dela, em Portugal e internacionalmente. A contribuição do Museu 
para a vida cultural e artística da cidade do Porto e do país continua a ser o 
centro da sua missão, promovendo uma maior consciência da sua importância 
no mundo. 

Em 2016, vamos apresentar nas galerias do Museu um ambicioso programa 
de exposições dedicadas a artistas individuais e tendências artísticas desde 
a década de 1960 até ao presente. Para além de oferecer um rico panorama 
artístico, desde o emergente ao estabelecido, e uma celebração do perfor-
mativo e arquitetónica, o programa também responde ao contexto único de 
Serralves, à sua arquitetura e localização. 

As coleções são o elemento central do programa. Uma importante exposição 
da Coleção Sonnabend, organizada em colaboração com o Ca’ Pesaro de Ve-
neza e a Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva de Lisboa, irá apresentar 
ao público português pela primeira vez obras icónicas de alguns dos artistas 
mais influentes da Europa e dos EUA entre a década de 1960 e o início de 
2000. A exposição assinala a relação entre a Coleção Sonnabend e Serralves, 
que remonta à exposição inaugural do Museu, ´Circa 1968´, e propõe um pon-
to de referência para a perspetiva deste ano sobre Coleções e Colecionismo, 
que irá ser explorada num ciclo de conferências nas quais participam direto-
res de museus e curadores das mais conhecidas coleções de arte contempo-
rânea do mundo. 

Irão ser apresentadas exposições antológicas englobando pintura, fotogra-
fia, vídeo e performance da autoria de alguns dos artistas mais conceituados 
da sua geração, nunca antes apresentados em Portugal. Wolfgang Tillmans, 
considerado o mais importante retratista realista do nosso tempo, mostra a 
sua obra icónica enquanto cosmologia de relações, numa instalação especial-
mente concebida para o efeito e que irá inspirar e comover os visitantes. A 
grande exposição retrospetiva de desenho e pintura do artista italiano Giorgio 
Griffa introduz a sua obra e a sua perpétua reflexão sobre as possibilidades da 
tela, do pigmento e do gesto. Coproduzida com o Centre d´Art Contemporain, 
Genebra, a Bergen Kunsthalle e a Fondazione Guiliani em Roma, a exposição 
oferece uma visão alargada da sua obra, onde se pode apreciar também uma 
pintura emblemática  de Griffa na Coleção de Serralves. Com obras datando 
da década de 1960 até à de 2010, a exposição também responde ao objetivo 
do museu de expandir perspetivas sobre a arte contemporânea e o cânone 
histórico estabelecido à volta do ano de 1968. 

No verão de 2016 apresentamos a primeira exposição dedicada à obra do 
artista português Silvestre Pestana. Inspiradores para uma nova geração de 
artistas portugueses, os extraordinários objetos, desenhos e performances 
de Silvestre Pestana, um artista residente no Porto e pouco conhecido de 
um público mais vasto, prometem ser uma revelação. A exposição será um 
contributo fundamental para a história da arte portuguesa desde a década 
de 1960 que ainda está por escrever. O programa de outono traz a exposição 
antológica do influente e indefinível pintor abstrato Michael Krebber e uma 
importante mostra de trabalhos recentes de artistas portugueses da coleção 
de Serralves. Partindo da ideia de conversa, esta apresentação de aquisições 
recentes de alguns dos artistas portugueses mais conceituados e de artistas 
emergentes propõe um conjunto de possíveis linhas de ligação e de reflexão 
transversal aos meios pintura, escultura, fotografia e vídeo. “Conversas” tam-
bém propõe uma base para futuras exposições permanentes da coleção de 
Serralves, em que serão apresentadas narrativas temáticas e históricas. A 
Coleção de Serralves também tem visibilidade extramuros, através da colabo-



28

ração com instituições culturais do Porto bem como um vasto programa de 
itinerância nacional de exposições apresentadas em parceria com cidades 
em diferentes pontos do país. 

Acompanhando o programa de exposições temporárias e mostras perma-
nentes, prosseguimos com uma das linhas caracterizadoras do programa 
em que artistas são convidados a criar e a apresentar obras ligadas às pos-
sibilidades disponibilizadas pela singular arquitetura do Museu concebido 
por Álvaro Siza. Durante todo o ano teremos uma exposição interativa e 
em mutação de instalações escultóricas novas e previamente irrealizadas 
de Liam Gillick, em que as obras são apresentadas, aparecem e desapare-
cem acompanhadas por música e queda de neve. 

2016 também vai ser o segundo ano da nossa Exposição da Casa de Ser-
ralves durante o verão, que este ano será dedicada à obra da inconformis-
ta artista americana Trisha Donnelly. A utilização que esta artista faz da 
escultura, desenho, filme e som, e o compromisso com as possibilidades 
experimentais do espaço, tempo e atmosfera prometem ser um momento 
excecional no programa. Da mesma forma, o segundo Projeto Sonae/Ser-
ralves criado pela celebrada artista sul coreana Haegue Yang irá inspirar 
os visitantes e revigorar as experiências do museu e do parque. O pro-
grama de projetos contemporâneos, Novo Banco Revelação e a segunda 
edição do nosso fim-de-semana de “O Museu Como Performance” refletem 
a aposta do Museu de Serralves nos artistas emergentes tal como nos ar-
tistas consagrados. Estes projetos oferecem plataformas vitais para novas 
gerações de artistas que trabalham nos domínios das artes visuais e da 
performance. 

A performance e as disciplinas de dança contemporânea, música, teatro 
e as suas relações com as artes visuais são fundamentais para a natureza 
transdisciplinar do programa artístico e oferecem um contexto enriquecido 
para a ligação entre o público do Museu e os espetadores de diferentes 
formas de arte. Os programas de performance também oferecem vastas 
possibilidades de ligação às exposições como parte de uma experiência 
artística mais alargada. Durante o ano de 2016, o Museu apresenta alguns 
dos mais importantes nomes das suas áreas, com performances no Au-
ditório e espaços do museu e da casa acompanhados por momentos de 
residência e de investigação. Vital para o nosso programa, apresentamos 
o segundo ano de “De Porto em Porto”, este ano através de um programa 
de intercâmbio curatorial, com a duração de um mês, com o MUSART e 
a Direção Cultural da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo e que 
desenvolve o objetivo do Museu de se tornar uma plataforma privilegiada 
para a arte e cultura do mundo de língua portuguesa, contribuindo para os 
novos campos de diálogo artístico e partilhas culturais.



29

EXPOSIÇÕES 2016

Nota: Sempre que possível as datas estão corretas, no entanto algumas datas estão sujeitas a alterações
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LIAM GILLICK: CAMPANHA 
28 JAN 2016 — 03 JAN 2017

A primeira exposição em Portugal do influente artista britânico a residir em 
Nova Iorque Liam Gillick (1964, Aylesbury, Reino Unido) resulta de uma série 
de visitas ao Museu de Arte Contemporânea de Serralves feitas desde 2013. 
Este projeto, com a duração de um ano, irá refletir a atenção constante dedi-
cada pelo artista a questões de processo, participação, coletividade e tomada 
de decisões, de que é expressão a sua variada abordagem à linguagem e à 
linguagem do espaço. 

No contexto arquitetónico e programático de Serralves e do seu programa 
artístico, a exposição de Liam Gillick, enquanto intervenção, irá contribuir para 
o objetivo de Serralves de articular novos modelos para a conceção de uma 
exposição, que respondam à prática distintiva do artista nas suas dimensões 
escultóricas, discursivas e temporais. 

“Liam Gillick: Campanha” é comissariado por Suzanne Cotter, Diretora do Mu-
seu de Arte Contemporânea de Serralves.

Por ocasião desta exposição, será publicado um catálogo que documentará 
todos os seus passos e que incluirá vistas de instalação do museu. 

Liam Gillick
Long View Towards a 
Renovated Facility and 
Relieved Production 
Cycle, 2007
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WOLFGANG TILLMANS:
NO LIMIAR DA VISIBILIDADE
30 JAN — 25 ABR 2016 

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresenta a primeira exposição 
em Portugal do aclamado fotógrafo alemão Wolfgang Tillmans. Desde que es-
tabeleceu a sua reputação no seio da cultura juvenil, da moda e das discotecas 
da Londres dos anos 1990, Tillmans tornou-se um dos mais influentes artistas 
do nosso tempo. A exposição em Serralves apresenta os seus trabalhos foto-
gráficos mais recentes, produzidos durante a última década, revelando como 
o artista explora continuamente a fotografia enquanto meio para comunicar a 
realidade. A realidade é revelada não apenas enquanto visualidade, mas tam-
bém enquanto fenómeno social, económico e arquitetural. A sua fotografia é 
orgânica, física e fenomenológica, apresentando desde os corpos dos amigos 
e família a constelações de cidades e plantas, galáxias celestes de céus notur-
nos e abstrações pictóricas criadas a partir do próprio processo fotográfico. 
Instalada numa fileira de galerias do Museu de Serralves, a exposição também 
irá refletir o uso coreográfico que Tillmans faz do espaço e da escala, através 
do qual imagens de lugares e pessoas, e registos objetuais da luz fazem parte 
de um Todo interconectado, de um mundo físico e cósmico. 

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 
é comissariada por Suzanne Cotter, Diretora do Museu de Arte Contemporâ-
nea de Serralves. 

Por ocasião da exposição, será publicado um catálogo amplamente ilustrado.

Wolfgang Tillmans
Kunst nach 45. 

Exposição da Coleção 
da Fundação Beyeler, 

Riehen, Suiça, 2014
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THE SONNABEND COLLECTION:
MEIO SÉCULO DE ARTE EUROPEIA 
E AMERICANA
06 FEV — 08 MAI 2016

No início de 2016, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresenta 
uma grande exposição dedicada à Coleção Sonnabend, à qual se associa o BPI 
como seu Mecenas exclusivo.

A mostra será apresentada de fevereiro a maio no Museu de Serralves, no Porto, em 
colaboração com a Ca’ Pesaro, em Veneza e com a Fundação Arpad Szenes – Vieira 
da Silva, em Lisboa. Numa altura em que o Museu de Serralves dedica uma especial 
atenção à sua coleção de arte portuguesa e internacional, a apresentação da Cole-
ção Sonnabend assume uma particular relevância. Trabalhos integrados nesta cole-
ção fizeram parte da exposição inaugural do Museu, “Circa 1968”, em 1999, muitas 
das quais permaneceram em depósito a longo prazo em Serralves. 

Criada pela influente galerista Ileana Sonnabend, a Coleção Sonnabend é con-
siderada uma das mais importantes coleções de arte americana e europeia da 
segunda metade do século XX, representando alguns dos mais influentes movi-
mentos artísticos ocidentais do nosso tempo. Embora conhecida pelo seu apoio 
a alguns dos maiores protagonistas artísticos da pop art, minimalismo, Arte Po-
vera, pós-minimalismo e arte conceptual, o comprometimento da Sonnabend 
entrou nos anos 1980 e 1990, promovendo o trabalho de Anselm Kiefer e de Jeff 
Koons, entre muitos outros. Uma reflexão sobre o apoio de Ileana Sonnabend 
e compreensão astuta dos artistas com quem trabalhava nas suas galerias de 
Paris e Nova Iorque, a exposição também revela a assinalável clareza das suas 
escolhas durante mais de cinco décadas, e o seu duradouro legado. 

A exposição ”Coleção Sonnabend”, comissariada por António Homem é produ-
zida pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves em colaboração com a 
Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva e a Sonnabend Collection Foundation.

Andy Warhol
Ileana Sonnabend, 1973 
© 2015 Andy Warhol 
Foundation for the Visual 
Arts / Artists Rights 
Society (ARS), New York 
/ SPA, Lisboa
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GIORGIO GRIFFA: QUASI TUTTO
14 MAI — 04 SET 2016

Giorgio Griffa (Turim, 1938) é um pintor italiano com uma carreira de cerca de 
cinquenta anos, cujo trabalho tem vindo a despertar a atenção de uma nova 
geração de artistas e de curadores. A exposição no Museu de Arte Contempo-
rânea de Serralves, “Giorgio Griffa: Quasi Tutto” é a primeira grande exposi-
ção individual dedicada ao artista, e o primeiro contacto do público português 
com a sua obra. Fruto de uma colaboração internacional, com o Centre d’Art 
Contemporain Genève (Genebra), a Bergen Kunsthalle e a Giuliani Foundation 
(Roma), a mostra contribui para sedimentar a presença de Serralves no circui-
to de arte internacional, ao mesmo tempo que dá a conhecer profundamente 
um dos artistas que mais inspira a produção pictórica atual. 

Esta exposição permite seguir o desenvolvimento do trabalho de Griffa atra-
vés dos diferentes ciclos da sua obra, nos quais podemos observar, nos anos 
de 1960–70, um vocabulário mínimo feito de traços e linhas, formas mais deco-
rativas, nos anos de 1980 e, mais recentemente (a partir de inícios dos anos de 
1990), números, por vezes relacionados com proporções clássicas. A mostra 
incluirá trabalhos de Griffa que integraram nos dois últimos anos a Coleção de 
Serralves – nomeadamente uma pintura de grandes dimensões e vários dese-
nhos –, e que atestam o interesse deste museu pela apresentação de perspeti-
vas e histórias alternativas à história da arte canónica. 

A exposição é produzida pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, em 
associação com o Centre d’Art Contemporain Genève (Genebra), a Bergen Kuns-
thall (Bergen) e a Giuliani Foundation (Roma). “Giorgio Griffa: Quasi Tutto” é 
comissariada por Suzanne Cotter, Diretora do Museu de Arte Contemporânea 
de Serralves e Andrea Bellini, Diretor do Centre d’Art Contemporain Genève. 

Giorgio Griffa, 
Vista da Exposição: 
Histórias, obras da 

Coleção de Serralves, 
2014 
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SILVESTRE PESTANA:
TECNO-FORMA
28 MAI — 18 SET 2016

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresenta a primeira grande 
exposição dedicada a Silvestre Pestana (Funchal, 1949). Artista visual, poeta 
e performer, Pestana construiu ao longo das últimas cinco décadas um tra-
balho singular. Ligado ao grupo de poetas experimentais que foi, na década 
de 1960, responsável pela introdução em Portugal de linguagens inequivoca-
mente vanguardistas, acertando pela primeira vez o passo com gramáticas 
artísticas internacionais e encetando diálogos e colaborações com grupos de 
artistas europeus e sul-americanos, Silvestre Pestana foi também um pioneiro 
da performance no nosso país, utilizando este meio até hoje. A exposição em 
Serralves dedicar-lhe-á por isso uma especial atenção, propondo a ativação, 
nas galerias do museu, de performances antigas e recentes, lado a lado com 
os mais diversos objetos artísticos produzidos pelo artista, desde desenhos, 
fotografias, “Computer Poems”, vídeos e esculturas, experiências com holo-
grafia e esterescopia. 

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por João Ribas, Curador Sénior e seu Diretor Adjunto.

Por ocasião da exposição, será publicado um catálogo amplamente ilustrado.

Silvestre Pestana,
Bio-Virtual, 1983



CONVERSAS: 
ARTE PORTUGUESA RECENTE 
NA COLEÇÃO DE SERRALVES
16 SET 2016 — 22 JAN 2017

Leonor Antunes, Pedro Cabrita Reis, Alberto Carneiro, Mauro Cerqueira, José 
Loureiro, Diogo Pimentão, Ana Santos, entre outros. 

Em continuidade com o programa de exposições do Museu dedicadas à Cole-
ção de Serralves, esta exposição integra artistas portugueses com obras re-
centemente adquiridas pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, e 
que compreendem desenho, pintura, escultura, filme e fotografia. A exposição, 
que ocupará toda uma ala do Museu, pretende articular uma história da arte 
portuguesa recente através de diversos temas conceptuais e formais, e de 
diferentes gerações de artistas.

A exposição é comissariada por Suzanne Cotter, Diretora do Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves. 

 

Vista da exposição 
Histórias: Obras 

da Coleção 
de Serralves, 2014
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MICHAEL KREBBER
15 OUT 2016 — 15 JAN 2017

 Michael Krebber (1954, Colónia) é um dos mais importantes artistas alemães 
das últimas duas décadas, e um dos mais significativos e influentes pintores da 
atualidade. Krebber teve uma influência decisiva na cena artística de Colónia 
nos anos 1980–90, tendo colaborado frequentemente com Martin Kippenber-
ger, Albert Oehlen, Cosima von Bonin e Kai Althof. A sua abordagem à pintu-
ra, particularmente à pintura abstrata, é uma referência central na pintura 
contemporânea. Enfatizando os aspetos materiais e conceptuais do meio, o 
trabalho de Krebber confronta as convenções daquilo que entendemos como 
pintura, desde o gesto e a composição, passando pelas formas como ela é 
exibida. Embora Krebber tenha exibido extensivamente na Europa e nos EUA, 
o seu trabalho nunca foi apresentado em Portugal. A exposição no Museu de 
Arte Contemporânea de Serralves apresentará uma panorâmica do seu traba-
lho desde os anos 1980, fornecendo uma visão geral da sua contribuição para 
a pintura contemporânea. 

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por João Ribas, seu Curador sénior e Diretor Adjunto.

Por ocasião da exposição, será publicado um catálogo amplamente ilustrado.

 

Michael Krebber
Systemic Relevance, vista 
da exposição, Galerie 
Buchholz, Berlim, 2014 



NOVO BANCO REVELAÇÃO 2016 
NOV 2016 — JAN 2017

O NOVO BANCO Revelação é uma iniciativa do Novo Banco em parceria com 
a Fundação de Serralves que visa incentivar a produção e criação artística 
de jovens talentos portugueses, tendo por base uma lógica de divulgação, 
lançamento e apoio a todos os que recorram ao meio fotografia. O concurso 
destina-se a artistas com idade inferior a 30 anos e o tema do projeto é livre.

Anualmente é atribuido um prémio a um projeto na área da fotografia ao qual 
é concedida uma bolsa de produção. Com um formato renovado desde 2015, 
o NOVO BANCO Revelação conta com um júri internacional, responsável por 
selecionar, numa primeira fase, quatro projetos de entre todas as candidaturas 
recebidas. Numa segunda fase, o júri elege um grande vencedor do concurso, 
de entre um dos quatro projetos inicialmente selecionados.

O vencedor terá a oportunidade única de apresentar o seu trabalho numa ex-
posição individual no Museu de Serralves. 

Este projeto é coordenado por Filipa Loureiro e Ricardo Nicolau, curadores do 
Museu de Arte Contemporânea de Serralves. 

Novo Banco Revelação
Vistas da Exposição, 

Fundação de Serralves, 
2014
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PROJETO SONAE/SERRALVES: 
HAEGUE YANG
23 JUN – 11 DEZ 2016

 Haegue Yang (Hangul, Coreia do Sul, 1971) é a artista convidada do próximo 
projeto Sonae|Serralves, no Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Este 
é a segunda vez que o projeto Sonae/Serralves convida um artista para criar 
obras de arte inéditas e em relação estreita com o contexto arquitetónico e 
natural de Serralves, depois da apresentação em 2014 de Cold Shoulder, da 
iraniana Nairy Baghramian. 

Concebido em diálogo com a história das esculturas do Parque de Serralves, 
o projeto Sonae/Serralves tem como objetivo relançar a discussão sobre as 
possibilidades da escultura de exterior. O projeto, único do seu género em Por-
tugal, vai dar a conhecer pela primeira vez ao público nacional Haegue Yang, 
uma jovem artista coreana de grande reconhecimento internacional.

De facto, Haegue Yang é uma das mais destacadas artistas da sua geração. 
A sua linguagem escultural inclui objetos e materiais presentes nas nossas 
casas e no nosso quotidiano, como persianas, estendais de roupa, luzes de-
corativas, aquecedores, ambientadores, ventoinhas, que são a matéria-prima 
para a criação de espetaculares ambientes flutuantes e instalações povoadas 
por figuras totémicas, frequentemente concebidas como coreografias de mo-
vimento nas quais a escultura e o espectador são participantes ativos. 

O projeto Sonae/Serralves é comissariado por Suzanne Cotter, Diretora do de 
Arte Contemporânea de Serralves.

Haegue Yang
Ajar, vista da exposição
© Florian Kleinefenn, 
Cortesia da artista e 
Galerie Chantal Crousel, 
Paris



CASA DE SERRALVES 
EXPOSIÇÃO DE 
VERÃO
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TRISHA DONNELLY 
01 JUL – 18 SET 2016

Para a exposição deste ano na Casa de Serralves, apresentamos uma nova ins-
talação da artista norte-americana Trisha Donnelly. Nascida em São Francisco 
em 1974, vive atualmente em Nova Iorque, onde é professora na Universidade 
de Nova Iorque. Donnelly está entre os artistas mais incontornáveis da sua 
geração. Os seus trabalhos, que integram as coleções do MoMA, Nova Iorque, 
da Tate, Londres e do Solomon R. Guggenheim Museum, Nova Iorque, assu-
mem a forma de instalações imersivas que incluem desenhos, esculturas, pro-
jeções vídeo, ambientes sonoros e intervenções performativas, apresentados 
em relação com as particularidades de um determinado espaço. Na esteira 
de importantes exposições apresentadas na casa nos anos 1990, no período 
anterior à abertura do Museu – casos das mostras de James Lee Byars e de 
Mario Merz, entre outros –, a resposta de Donnelly à Casa de Serralves prome-
te estar carregada de atmosfera e de maravilhamento físico. 

A exposição é comissariada por Suzanne Cotter, Diretora do Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves. 

A acompanhar a exposição será publicado um catálogo que documenta o pro-
jeto expositivo e inclui vistas de instalação na Casa de Serralves.

 

Trisha Donnelly
Casey Kaplan Gallery, 
vista da instalação, 2010
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Projetos Contemporâneos é uma plataforma vital para a apresentação do tra-
balho de artistas emergentes e mais estabelecidos que desenvolvam novas 
formas artísticas, em disciplinas variadas, e que sejam relevantes para uma 
nova geração. A série, agora na sua terceira edição, abrange exposições, per-
formances e intervenções multidisciplinares, apresentadas nos espaços do 
Museu e da Casa de Serralves.

MARIANA CALÓ E FRANCISCO 
QUEIMADELA: “O LIVRO DA SEDE” 
[THE BOOK OF THIRST]
20 FEV – 29 MAI 2016

Mariana Caló (Viana do Castelo, 1984) e Francisco Queimadela (Coimbra, 1985) 
estudaram Pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e 
trabalham como dupla desde 2008. Pertencem à mais nova geração de artis-
tas portugueses que se tem afirmado a nível internacional, com exposições e 
prémios a sucederem-se fora de Portugal. O seu trabalho materializa-se em 
meios tão diversos quanto o vídeo, o filme de 8 e 16mm, diapositivos, pintura, 
desenho e instalação. A instalação que conceberam para esta exposição será 
composta por múltiplos canais de imagens em movimento, desde projeção de 
diapositivos a filmes, vídeos e painéis de luz, e um livro com pinturas alusivas 
a líquidos e formas de matar a sede. Partindo de observações quotidianas em 
diferentes locais e da encenação de determinadas ações, os artistas estabele-
cem relações entre momentos de descoberta e encantamento, evocando um 
paralelismo entre a sede e a curiosidade enquanto instintos animais e vitais. 

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Ricardo Nicolau, curador do Museu e adjunto da Diretora.

2º PROJETO CONTEMPORÂNEO 
No segundo semestre, a série Projetos Contemporâneos também contempla-
rá a história do movimento, ao integrar formas multidisciplinares da prática 
artística contemporânea, apresentando trabalhos de cariz performativo, si-
tuados na intersecção entre as artes visuais e a performance. 

Francisco Queimadela 
e Mariana Caló
The Mesh and the Circle, 
2013



GALERIAS 
MEZZANINE



45

que-sais je? LIVROS E 
EDIÇÕES DE ARTISTA DA 
COLEÇÃO DA FUNDAÇÃO DE 
SERRALVES – MUSEU DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA 
27 FEV — 22 MAI 2016

Que sais-je é o nome da mais famosa enciclopédia de bolso. Fundada em 1941, 
esta coleção de livros foi pensada para fazer chegar ao grande público conhe-
cimentos sobre as mais diversas áreas. Foram publicados, desde a sua origem, 
3 800 títulos de 2 500 autores. O que é que estas publicações, além de alguns 
títulos dedicados a este tema, poderão ter a ver com a arte contemporânea? 
Os artistas presentes nesta exposição, todos fazendo parte da Coleção de Li-
vros e Edições de Artista de Serralves, questionam a relação do seu trabalho 
com modelos de transmissão de conhecimento – atestam-no o recurso à paró-
dia de dicionários, enciclopédias, métodos pedagógicos, assim como uma de-
liberada destruição da informação veiculada por revistas e jornais. Produzem 
edições que não se preocupam em fazer-se entender imediatamente, motiva-
dos que são por uma forma de gerar ideias e de pensar distinta dos territórios 
intelectuais com que estamos familiarizados. Neles, a irónica alusão à ordem 
recorda-nos que, em arte, a confusão pode ser um facto verdadeiramente ma-
ravilhoso. 

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Ricardo Nicolau, curador do Museu e adjunto da Diretora. 

Vista da exposição 
que Sais Je?,
CAPC Bordéus, 2014
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ARQUITETURA – O ARQUIVO SIZA
19 JUN — 18 SET 2016 

A Fundação de Serralves, o CCA de Montréal e a Fundação Calouste Gul-
benkian, em Lisboa, serão a partir de 2016 os guardiões de uma parte consi-
derável do arquivo de Álvaro Siza Vieira, um dos arquitetos portugueses mais 
prestigiados internacionalmente e autor do projeto do Museu de Arte Contem-
porânea de Serralves. Em Serralves, o arquivo será depositado e disponibiliza-
do a investigadores na sua biblioteca. 

As exposições no Museu têm privilegiado a relação de determinados artistas 
com a Arquitetura. As mostras na sua biblioteca também têm vindo a abordar 
essa temática. O arquivo acima referido será o pretexto ideal para a organiza-
ção de uma exposição neste espaço que celebre a arquitetura, e a sua relação 
com a arte contemporânea

Álvaro Siza 
Esquiços Museu de 

Serralves
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EVERYTHING IS ABOUT 
TO HAPPEN: LIVROS E EDIÇÕES 
DE ARTISTA
23 SET — 08 JAN 2017

Esta exposição centra-se nos livros de artista enquanto meio e contexto para 
a prática artística contemporânea. Nela apresentar-se-ão obras que utilizam 
por empréstimo aquele formato, assim como as formas específicas de distri-
buição e fruição do livro. Em vez de livros que replicam obras de arte, veremos 
obras de arte que existem exclusivamente através do formato do livro.

Inspirada na coleção de livros e edições de artista existente no Museu de Ser-
ralves, das décadas de 1960 e 1970, a exposição reflete o notável ímpeto de 
atividade a que se assistiu nos últimos tempos neste campo, apresentando 
uma seleção que abrange trabalhos únicos e tiragens extremamente peque-
nas. Apenas alguns destes livros tiveram impressões de mais de 100 cópias, 
tendo todos sido criados nos últimos 20 anos.

Versões desta exposição foram anteriormente apresentadas em espaços na 
Artists Space, Nova Iorque e Fondazione Marino Marinni, Florença

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada pelo Curador convidado: Gregorio Magnani.

Simon Popper
Egg Book, edição 
de 7 (+ 3 PA) 
unique books, 2015. 
© Simon Popper.
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Katharina Grosse, 
Atoms outside eggs
Vista de exposição 
Casa de Serralves, 2007
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Em 2016, o Museu prossegue o seu programa dedicado a dar maior visibilida-
de e facilitar o acesso à Coleção de Serralves, através de exposições, publica-
ções, eventos e conversas públicas. 

Desde o momento da sua criação, um dos principais desígnios de Serralves 
e do seu Museu de Arte Contemporânea, que resultou da vontade do Estado 
enquanto seu Fundador, foi o de albergar em depósito as obras do acervo do 
património do Estado, o que consubstancia a prestação de um serviço público.

A Fundação de Serralves assumiu esta importante missão que lhe foi confiada, 
sendo as obras que a integram peças fundamentais da identidade da Coleção 
de Serralves. 

Neste sentido, e dentro das atividades realizadas no âmbito da Coleção em 
2016, destaque para as que envolvem as obras da Coleção da Secretaria de Es-
tado da Cultura, que continuarão a ser alvo de estudo e divulgação, através de 
apresentações quer em espaços de Serralves, quer integradas em exposições 
em vários pontos de Portugal.

EXPOSIÇÕES E APRESENTAÇÕES
Ao longo do ano, serão mostradas novas apresentações de trabalhos no Museu, 
na Casa de Serralves e no mezanino da Biblioteca. A Casa de Serralves será um 
sítio privilegiado para a apresentação de trabalhos da Coleção. Uma exposição 
de grande escala que dá destaque à recente arte portuguesa na Coleção, centra-
da em aquisições recentes, irá traçar novas e inesperadas relações entre meios 
e gerações e irá contribuir para novas interpretações da arte contemporânea 
em Portugal e das suas possíveis histórias. 

Um sólido programa de exposições itinerantes a partir da Coleção irá ser apre-
sentado em museus e galerias públicos espalhados por Portugal. 

Especial relevo para uma nova mostra de desenhos e trabalhos sobre papel, 
produzidos entre os anos 1960 e 1980 de artistas portugueses e internacionais, 
pertencentes à Coleção SEC.

COLABORAÇÕES NO PORTO 
A apresentação de trabalhos da Coleção em diferentes espaços no Porto 
é uma forma de ampliar a visibilidade da Coleção e de enfatizar a relação 
entre Serralves e a cidade, tanto para o público local como visitante. Depois 
da colaboração, bem sucedida, em 2014 com o Teatro Nacional de São João, 
Serralves vai continuar a apresentar trabalhos da Coleção no Salão Nobre do 
Teatro. Outros locais na cidade que estão neste momento em discussão são a 
Santa Casa da Misericórdia e o Palácio da Bolsa. 

PUBLICAÇÕES E ACESSO DIGITAL
A pesquisa, produção e disseminação de conhecimento sobre a Coleção de 
Serralves é uma atividade central para o Museu e para a sua equipa curatorial. 
Em 2016, novas publicações irão expandir a série sobre a Coleção inaugurada 
com “KWY: Um Realismo Cosmopolita” e “Pode o museu ser um jardim?” 
publicadas em 2015. Da mesma forma, a lista de brochuras produzidas para 
acompanhar as exposições itinerantes vai continuar a expandir-se. 

A pesquisa sobre a Coleção é cada vez mais visível através da coleção digital 
online. Durante o ano de 2016, uma base de dados melhorada e redesenhada 
irá permitir aos visitantes do site de Serralves personalizarem a sua pesquisa 
através da pesquisa por artista, meio ou década. Uma nova secção, regular-
mente atualizada, designada como “Um olhar mais atento”, irá disponibilizar 
textos mais longos e conteúdos que contextualizam trabalhos individuais.
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E ITINERÂNCIAS 
NACIONAIS
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COPRODUÇÕES INTERNACIONAIS
HELENA ALMEIDA: A MINHA OBRA É O MEU CORPO,  
O MEU CORPO É A MINHA OBRA
16 OUT 2015 a 10 JAN 2016 no Museu de Serralves, Porto, Portugal
9 FEV a 22 MAI 2016 no Jeu de Paume, Paris, França
8 SET a 11 DEZ 2016 no Wiels, Bruxelas, Bélgica

GIORGIO GRIFFA: QUASI TUTTO
29 MAI a 19 AGO 2015 no Centre d’Art Contemporain, Genebra, Suiça
28 AGO a 18 OUT 2015 no Bergen Kunsthall, Bergen, Noruega
4 FEV a 9 ABR 2016 no Fondazioni Giuliani, Roma, Itália 
13 MAI a 04 SET 2016 no Museu de Arte Contemporânea de Serralves

DE PORTO EM PORTO
COLABORAÇÃO DE TROCA DE CONHECIMENTOS ENTRE A 
FUNDAÇÃO DE SERRALVES – MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA, O 
MUSEU NACIONAL DE ARTES, MAPUTO, DIREÇÃO DE CULTURA DA 
UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
18 ABR a 17 MAI de 2016

Introduzido em 2015 com uma residência de duas semanas com bailarinos e 
coreógrafos de Angola e Moçambique, “De Porto em Porto” reflete a ambição 
do Museu de Arte Contemporânea de Serralves de ser um espaço privilegiado 
para a produção e troca de ideias entre artistas, performers e produtores cul-
turais oriundos do mundo lusófono. Em 2016, o Museu concentra-se nas pers-
petivas curatoriais, através de um programa de intercâmbio curatorial com o 
MUSART – Museu Nacional de Artes de Maputo e com a Universidade Eduardo 
Mondlane. A Fundação de Serralves, em colaboração com o Instituto Camões 
de Maputo, irá desenvolver um projeto de residência focado no Serviço de 
Artes Plásticas do Museu de Serralves, com particular atenção para a coleção 
e seu inventário, e no Serviço Educativo. A residência acolherá dois técnicos 
moçambicanos da área das artes plásticas provenientes do MUSART e da Di-
reção de Cultura da Universidade Eduardo Mondlane.

A residência terá a duração aproximada de 4 semanas.
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ITINERÂNCIAS NACIONAIS
A Fundação de Serralves no desenvolvimento das suas atividades expositivas 
tem vindo a aprofundar novas formas de colaboração não apenas com as au-
tarquias suas fundadoras, mas também com várias entidades de todo o país, 
que têm permitido o alargamento da rede de acesso e de aproximação das 
populações locais à arte e à cultura. 

Com estas itinerâncias, a Fundação propõe-se divulgar o acervo das Coleções 
do Museu de Serralves, que é constituído quer pela sua própria Coleção, onde 
se incluem as obras da Coleção da Secretaria de Estado da Cultura e outras 
coleções em depósito, através da organização de exposições que potenciem a 
sua interligação e reforcem a sua visibilidade, também fora de Serralves. 

Neste sentido, estão disponíveis para circular em 2016, o conjunto de exposições que 
a seguir se elencam, que podem resultar na sua apresentação em estreita colabo-
ração com autarquias nossas fundadoras ou em colaboração com outras entidades 
que as pretendam acolher e promover nos seus espaços culturais ou museológicos. 

COLEÇÃO DE SERRALVES 2016
Esta exposição, ao reunir obras da Coleção de Serralves nela integradas ao lon-
go de duas décadas, permite avaliar a história da sua constituição e aqueles que 
foram sendo os critérios de aquisição dos consecutivos Diretores do Museu de 
Arte Contemporânea. Serão, portanto, apresentadas obras muito distintas nas 
suas motivações e nos meios artísticos que empregam, que vão desde a pintura, 
o desenho e a escultura até à fotografia, ao filme e à instalação.

Pensada como uma mostra itinerante, ela tem como objetivo apresentar a públi-
cos que vivam fora dos maiores centros urbanos manifestações artísticas das últi-
mas cinco décadas, contribuindo para a familiarização de todos com a cultura dos 
nossos dias e para uma verdadeira descentralização cultural. Selecionadas para 
este grande momento de apresentação pública estão trabalhos considerados se-
minais na Coleção, que contribuem de forma decisiva para a distinguir e valorizar.  

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Suzanne Cotter, Diretora do Museu de Arte Contemporânea 
de Serralves e Ricardo Nicolau, curador do Museu e adjunto da Diretora, assis-
tidos por Catarina Rosendo.

OBRAS EM PAPEL DA COLEÇÃO DA SEC
Apresentando desenhos e obras em papel da Coleção da Secretaria de Estado da 
Cultura em depósito no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, esta expo-
sição evidenciará a relevância que o desenho assumiu na arte contemporânea 
portuguesa das últimas décadas, através de obras significativas dessa coleção.

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por João Ribas, Curador Sénior e Diretor Adjunto.

MÚSICA E PALAVRAS: OBRAS DA COLEÇÃO DE SERRALVES
A exposição “Música e Palavras: Obras da Coleção de Serralves” propõe um 
percurso no interior da Coleção de Serralves pontuado por peças que, embora 
criadas em diferentes contextos históricos e geográficos, partilham a incorpo-
ração da experiência do som no seu discurso visual e conceptual.

Desde a visão estética do acontecimento ao papel do artista como perfor-
mer, passando por práticas sonoras experimentais, a mostra proporciona uma 
aproximação à experiência sonora a partir da sua dimensão social no contexto 
contemporâneo. A materialidade do som, o poder da palavra como ferramenta 
sonora, a catarse associada aos elementos musicais e alusões à frenética es-
tética do videoclipe delimitam um percurso ao longo de diferentes propostas 
ligadas de maneira mais ou menos transversal ao som, à música e à palavra.

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau
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HABITAR(S). OBRAS DAS COLEÇÕES DA FUNDAÇÃO DE 
SERRALVES E DA FUNDAÇÃO LUSO-AMERICANA PARA O 
DESENVOLVIMENTO (FLAD)
Esta exposição, que decorre do protocolo de depósito da coleção da FLAD 
na Fundação de Serralves, firmado em 1999, apresenta obras da coleção da 
Fundação de Serralves e obras da coleção da Fundação Luso-Americana para 
o Desenvolvimento (FLAD) que se encontram em depósito na Fundação de 
Serralves.

A mostra desenvolve-se em torno da ideia – plural – de habitar. Habitar um 
espaço de estudo e de investigação, como faz Augusto Alves da Silva nas foto-
grafias da série “ist”, confrontar os objetos com a arquitetura que os alberga, 
como é sugerido nas esculturas de José Pedro Croft, ou refletir num espaço 
alternativo para uma casa inspirando-se nos modelos japoneses como faz Ali-
cia Framis, são alguns exemplos do que poderá ser visto na exposição. As gelo-
sias de Cristina Iglesias, por sua vez, tratam a importância da luz nos espaços 
que habitamos e remetem para arquiteturas ancestrais do Sul, enquanto a 
aparente escultura minimal de João Onofre é afinal um palco onde uma banda 
de death metal atuará na inauguração e no fecho da exposição.

Lista de artistas: Pedro Calapez, Alberto Carneiro, Mauro Cerqueira, José Pe-
dro Croft, Alicia Framis, Eberhard Havekost, Cristina Iglesias, João Onofre, Pe-
dro Cabrita Reis, Augusto Alves da Silva, Rui Toscano e Francisco Tropa.

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Suzanne Cotter, Isabel Sousa Braga e João Silvério
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ESTUDOS DE LUZ. INDÍCIOS, REFLEXOS E SOMBRAS NA 
COLEÇÃO DE SERRALVES
Esta exposição, apresentando o trabalho de vários artistas, portugueses e in-
ternacionais, que integram a Coleção do Museu de Serralves, e que exploram 
as várias potencialidades da luz, permite-nos perceber como podem ser os 
fenómenos lumínicos traduzidos em obras singulares, que recorrem a diversos 
meios e que apontam para temáticas e preocupações muito distintas.

Lista de artistas: Ignasi Aballí, Fernando Calhau, Lourdes Castro, João Paulo Fe-
liciano, Ana Hatherly, Marine Hugonnier, Jorge Martins, Charlotte Moth, Maria 
Nordman, Paulo Nozolino, Luís Palma, Silvestre Pestana e António Cerveira Pinto

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau

A MINHA CASA É A TUA CASA.
REPRESENTAÇÕES DO URBANO E DO DOMÉSTICO NA COLEÇÃO DE 
SERRALVES
Esta exposição revela-nos as diferentes formas como os artistas contempo-
râneos têm olhado para a casa - enquanto símbolo de proteção, de abrigo, 
mas também enquanto espaço de produção e exibição de arte (não por acaso, 
várias casas de artista são autênticas casas-museu, mesmo em vida dos ar-
tistas), sem esquecer as potencialidades dos espaços domésticos enquanto 
palco privilegiado de dramas e conflitos.

As obras de Serralves que integram esta exposição devem permitir questio-
nar o significado atual das expressões “casa”, “lar”, “abrigo”, revelando as 
tensões entre exterior e interior, entre intimidade e vida pública e entre indivi-
dualidade e homogeneização.

Lista de artistas: Helena Almeida, Fernando Brito, Tony Cragg, Gil Heitor Corte-
são, José Pedro Croft, Ângela Ferreira, Fernanda Fragateiro, Patrícia Garrido, 
Ana Jotta, Gordon Matta-Clark, Matt Mullican, Juan Muñoz, Bruce Nauman, 
Pedro Cabrita Reis, Francisco Queirós, Miguel Ângelo Rocha, Martha Rosler, 
Christopher Williams e Ana Vieira.

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau

FERNANDO LANHAS: FRAGMENTOS.
ALGUMAS OBRAS NA COLEÇÃO DE SERRALVES.
A presente exposição reúne um conjunto significativo de obras de Fernando 
Lanhas, um dos mais importantes artistas portugueses do século XX: “mapa 
das ocorrências verificadas no Universo desde a Explosão Inicial”, um painel 
fotográfico representando a sua “[…]visão do Universo” e um outro com a 
“Hipótese de Universo com predomínio progressivo de um vazio central”, três 
painéis fotográficos apresentando sonhos do artista, duas fotografias com o 
percurso e distribuição de meteoros, duas pinturas figurativas, dez pinturas 
abstratas, datadas das décadas de 1940, 50, 60 e 70, e 6 seixos pintados. 

A mostra, pretendendo sublinhar a diversidade da sua obra, assim como a 
relação idiossincrática de Fernando Lanhas com a realidade e com a nature-
za, apresenta uma série de pinturas préabstratas, várias obras geométricas e 
abstratas, muito rigorosas em termos de processo de feitura, lado a lado com 
desenhos e fotografias que atestam os interesses citados anteriormente – no-



meadamente pela astronomia e pela arquitetura –, materiais transformados 
depois de recolhidos na natureza (os famosos seixos pintados) e experiências 
gráficas muito singulares.

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau

O REGRESSO DO OBJETO: ESCULTURA DOS ANOS 1980 NA 
COLEÇÃO DE SERRALVES
Esta exposição apresenta obras escultóricas de artistas, portugueses e inter-
nacionais, que surgiram, ou que alcançaram legitimação institucional e sedi-
mentaram os seus discursos artísticos nos anos 1980.

A exposição, ao reunir nomes que marcaram aquela década, permite repensar 
a validade dos preconceitos que a associam acriticamente a furores do mer-
cado da arte, ao regresso da materialidade e das referências clássicas (temas 
históricos, artistas que marcaram a “Grande arte” dos séculos anteriores), 
bem como a interferências na chamada Alta Cultura da cultura popular, do 
consumo de massas. É que se é verdade que determinados materiais e téc-
nicas voltam ao campo da arte, também é verdade que eles reentram nesta 
arena ao serviço da ironia e do consciente gosto pelas citações que marcaram 
aqueles anos.

Lista de artistas: António Barros, Joaquim Bravo, Alberto Carneiro, Rui Chafes, 
José Pedro Croft, Tony Cragg, Georg Herold, Harald Klingelhöller, Juan Muñoz, 
Pedro Cabrita Reis, Rui Sanches e João Vieira

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau

ARTES INCOERENTES: O CABINET DE ALVESS. 
Manuel Alvess (Viseu, 1939 – Paris, 2009) foi um artista praticamente desco-
nhecido do público até 2008, ano em que o Museu de Arte Contemporânea 
de Serralves lhe dedicou aquela que foi a sua primeira exposição antológica. 
Esta mostra abrangeu cerca de 40 anos de carreira, dando a conhecer uma 
obra diversificada e complexa, composta por pinturas, desenhos, fotografias, 
filmes, objetos, arte postal e performance. Na sequência desta exposição foi 
incorporado na Coleção de Serralves um conjunto muito significativo de obras 
de Alvess, que permite desvendar o “artista secreto”, como lhe chamaram.

A exposição “Artes Incoerentes: O Cabinet de Alvess”, ao apresentar pela 
primeira vez fora do Museu de Arte Contemporânea de Serralves um núcleo 
considerável daqueles trabalhos, em diálogo com outros artistas presentes na 
coleção, divulga um autor que, apesar do isolamento (autoimposto, em grande 
medida) em que trabalhou, construiu a partir do seu sótão de Paris uma obra 
em que se detetam processos e preocupações comuns a artistas seus contem-
porâneos: a promoção da indistinção entre a arte e a vida, a crítica em relação 
aos processos de legitimação da obra de arte, o recurso constante e irónico a 
sistemas de categorização do mundo administrativos e burocráticos, impondo 
o artista como “mero” copista, num perpétuo desafio à relação entre arte e 
imaginação, ou criatividade.

Lista de artistas: Alvess, John Baldessari, James Lee Byars, Manuel Casimiro, 
E. M. de Melo e Castro, Mauro Cerqueira, Guy de Cointet, Robert Filliou, Ana 
Hatherly, Alex Hay, Rita MacBride, Jorge Pinheiro, António Sena.

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Paula Fernandes e Ricardo Nicolau 
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UM REALISMO COSMOPOLITA: O GRUPO KWY NA COLEÇÃO DE 
SERRALVES
A partir de finais dos anos 1950, o grupo KWY foi responsável pela abertura 
da arte portuguesa ao contexto internacional e pela franca adesão às novas 
linguagens figurativas que deram impulso a um dos períodos mais estimulan-
tes da cultura europeia do século XX. Constituído pelos artistas portugueses 
Lourdes Castro, René Bertholo, António Costa Pinheiro, João Vieira, José Es-
cada e Gonçalo Duarte, pelo búlgaro Christo e pelo alemão Jan Voss, o grupo 
congregou-se em Paris em torno da edição da revista KWY, publicada entre 
1958 e 1964.

A exposição, originalmente concebida para o Museu de Arte Contemporânea 
de Serralves, parte do espírito cosmopolita e experimental da revista KWY e 
apresenta uma seleção de obras e publicações de artista da Coleção de Serral-
ves que integraram o grupo KWY, de artistas portugueses e estrangeiros que 
colaboraram no projeto editorial KWY.

Lista de artistas: António Areal, René Bertholo, Lourdes Castro, Christo, Antó-
nio Costa Pinheiro, François Dufrêne, José Escada, Raymond Hains, Bernard 
Heidsieck, Jorge Martins, Manuel Millares, João Vieira, Jan Voss, Wolf Vostell.

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Catarina Rosendo
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CAIXAS MÖNCHENGLADBACH
Nas décadas de sessenta e setenta, o Städtisches Museum de Mönchenglad-
bach (Alemanha) foi um museu de vanguarda, precursor tanto no que se refe-
re ao programa de exposições apresentadas como na política editorial levada 
a cabo.

Estas “caixas” realizadas entre 1967-78, de edição limitada e numerada, são 
ímpares na sua concepção. O design era da inteira responsabilidade de cada 
um dos artistas convidados.

Todas apresentam a mesma medida (c. 21 x 17 x 3 cm) mas conteúdos total-
mente diversos: brochuras, convites, folhas soltas, objetos, etc. A primeira 
destas “caixas” foi criada por Joseph Beuys. Seguiram-se nomes como Carl 
Andre, Robert Filliou, Panamarenko, Piero Manzoni, Jasper Johns, Marcel 
Broodthaers, Blinky Palermo, Gerhard Richter, James Lee Byars. Atualmente, 
todas as caixas são consideradas “raridades” ocupando um lugar de destaque 
nas coleções de obras de arte de museus internacionais.

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Sónia Oliveira, Bibliotecária

AS PALAVRAS EM LIBERDADE NA COLEÇÃO  
DE E.M. DE MELO E CASTRO
Em 2003, a Fundação de Serralves teve a oportunidade de adquirir uma im-
portante biblioteca consagrada à poesia visual. Essa coleção, constituída por 
várias centenas de obras foi compilada por E. M. de Melo e Castro, poeta visual 
e autor de numerosas obras teóricas sobre o tema.

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Sónia Oliveira, Bibliotecária

O PROCESSO SAAL: ARQUITETURA E PARTICIPAÇÃO 1974―1976
Nascido da Revolução de 25 de Abril de 1974 em Portugal, o SAAL ― Serviço 
Ambulatório de Apoio Local ― desencadeou um dos mais empolgantes pro-
cessos da arquitetura do século XX. Foi uma experiência pioneira no contexto 
europeu que propunha a constituição de brigadas técnicas lideradas por ar-
quitetos que, em colaboração com as populações, tinham por objetivo enfren-
tar as prementes necessidades habitacionais de comunidades desfavorecidas 
em todo o país. Quarenta anos volvidos sobre o início do SAAL, a sua marca 
continua a definir a malha espacial e social das cidades e dos bairros inter-
vencionados e a convidar à reflexão sobre processos coletivos geradores de 
transformação social.

Esta exposição foi inicialmente apresentada no Museu de Arte Contemporâ-
nea de Serralves entre 31 de OUT a 01 de FEV de 2015, tendo viajado para o 
Canadian Centre for Architecture, em Montreal, Canadá entre 12 de MAI e 04 
de OUT de 2015.

A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, é 
comissariada por Delfim Sardo e Paula Fernandes, Curadora do Museu.
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ARTES 
PERFORMATIVAS,
MÚSICA, DANÇA 
E CINEMA
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INTRODUÇÃO POR CRISTINA GRANDE, 
COORDENADORA SERVIÇO ARTES PERFORMATIVAS  
E PEDRO ROCHA, PROGRAMADOR DE MÚSICA
A programação de Artes Performativas em 2016 continuará a repartir-se por 
grandes áreas disciplinares da cultura contemporânea: as diferentes verten-
tes da nova música e da experimentação sonora, a dança contemporânea e a 
performance, o cinema e o vídeo, além da habitual Edição do “Jazz no Parque” 
que este ano celebra 25 anos de existência.

Especial destaque merece o projeto estruturante na programação anual per-
formativa do Museu, “O Museu como Performance”, um extenso programa de 
propostas de autoria de artistas responsáveis pela produção mais recente e 
pertinente no campo da performance, da dança, da música e da criação sono-
ra para além de momentos de laboratório e residência artística. 

A programação de artes performativas irá ainda relacionar-se com as expo-
sições da Coleção Sonnabend, Giorgia Griffa e Silvestre Pestana com o obje-
tivo de potenciar leituras diversificadas e abrangentes no domínio das artes 
performativas e do cinema, a partir de temáticas, movimentos e conceitos 
revelados nas exposições. Entendemos que este modelo de programação, em 
articulação com as exposições do Museu, promove um entendimento da plu-
ridisciplinaridade inerente ao campo das artes dos nossos dias, cada vez mais 
presente nos circuitos artísticos internacionais. 

A dança, a música, a performance, o cinema e projetos transdisciplinares te-
rão outros momentos ao longo do ano dedicados a criadores de várias gera-
ções que na atualidade se apresentam como nomes importantes quer para o 
entendimento da criação contemporânea quer para a relação com os públicos 
de Serralves e da cidade do Porto

Em 2016, propõe-se também consolidar parcerias institucionais através da apre-
sentação de programas realizados em coprodução com instituições congéneres 
e entidades nacionais e internacionais. Neste âmbito, especial destaque para a 
colaboração com o Goethe Institut na apresentação integral do Festival de Ci-
nema Alemão, no Auditório de Serralves. Nas artes performativas, distingue-se 
a colaboração com o Rivoli e o Teatro do Campo Alegre, teatros municipais do 
Porto, através da integração de propostas performativas, no contexto do proje-
to Dias da Dança, apresentado entre 27 de Abril e 7 de Maio.
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DANÇA CONTEMPORÂNEA  
EM SERRALVES
A geração Judson Dance Theater ocupa hoje um lugar central no desenvolvi-
mento de uma reflexão sobre os conceitos e as práticas da dança contemporâ-
nea. Esta geração de artistas cruza-se com autores representados na Coleção 
Sonnabend, exposição que influenciou a escolha de algumas obras performa-
tivas presentes na programação de Dança Contemporânea de 2016.

Centrando-se na tradição histórica que definiu a dança pós-moderna nos Esta-
dos Unidos, um dos coreógrafos mais importantes da geração atual, o norte-
-americano Trajal Harrell, apresenta, em estreia nacional, uma das suas peças 
que integra a série de trabalhos de pesquisa e confronto sobre as questões 
relacionadas com a interpretação e a gestualidade do período evocado. A re-
visitação crítica e emocional desta geração é aqui coincidente com a chamada 
dança Voguing dos clubes de Harlem, num diálogo que espelha a sua vitalida-
de criativa e importância política, social e estética.

A nova peça da coreógrafa Eszter Salamon concentra-se no testemunho vivo 
de dois bailarinos excecionais que dançaram com alguns dos artistas seminais 
desta geração e seus seguidores, partindo das suas experiências pessoais e 
artísticas para pensar sobre a memória, a reconstituição e a atualização de 
alguns enunciados que fundaram as suas vidas e que nos permitem agora 
contextualizar e revisitar a natureza e influência da Judson. Salamon parte de 
elementos autobiográficos e experiências coregráficas dos bailarinos Valda 
Setterfield e Gus Solomons Jr junto de artistas de referência como Merce Cun-
ningham ou Yvonne Rainer, para constituir uma obra performativa que oscila 
entre o registo documental e o relato ficcionado.

Em estreia nacional, a proposta performativa do artista e performer Adam 
Linder Auto-Ficto Reflexo, uma peça que problematiza questionamentos do-
minantes da criação artística atual relativos à produção cultural e à sua me-
diação. Em “Auto-Ficto Reflexo”, Linder junta-se ao coreógrafo e intérprete 
Justin Kennedy para em dueto construírem modelos estereotipados coreo-
gráficos e promoverem, juntos dos públicos, modos de refletir sobre os meca-
nismos de manipulação e de representação do corpo performativo.

A programação de dança integrará ainda em resultado de uma colaboração 
que se estenderá a instituições congéneres da nossa cidade, a apresentação 
dos “ Dias da Dança” que incluirá a criação mais recente nacional e internacio-
nal e fonte de atração de vários públicos e comunidades artísticas.

O ano de 2016 será ainda marcado pelo convite ao emblemático coreó-
grafo e bailarino Michael Clark para apresentar um programa coreográfi-
co em estreia e em resultado de uma Residência Artística, no âmbito dos 
Projetos Contemporâneos.
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TRAJAL HARRELL:
JUDSON CHURCH IS RINGING IN HARLEM (MADE-TO-MEASURE)/
TWENTY LOOKS OR PARIS IS BURNING AT THE JUDSON CHURCH (M2M) 
Coreografia: Trajal Harrell
Bailarinos: Trajal Harrell, Thibault Lac, Ondrej Vidlar
26 FEV 2016
GALERIAS DO MUSEU

“Judson Church is Ringing in Harlem (Made-to-Measure)/Twenty Looks or Pa-
ris is Burning at The Judson Church (M2M)”q marca o retorno do singular 
coreógrafo e performer norte-americano Trajal Harrell a Serralves. 

Coreografia para uma noite e três bailarinos, “Judson Church is Ringing in 
Harlem” alia o formalismo e o minimalismo da dança pós-moderna à extra-
vagância e à performatividade do voguing. Combinando esses três estilos 
contrastantes, Harrell reposiciona a influência do jazz, do funk e do rhythm-
-and-blues sobre a improvisação nos primórdios da dança pós-moderna. Do 
mesmo modo, os discursos estético e social são transformados e o vocabulá-
rio pedestre da dança, do sentar e do estar de pé reimaginado no contexto de 
um encontro da Judson Church no Harlem.

“Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church” constitui uma opor-
tunidade para o público se confrontar com uma proposta que integra uma 
série de obras que olham de uma perspetiva nova e sobretudo critica para a 
estética da dança pós-moderna emanada da geração Judson Dance Theater. 
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ADAM LINDER
AUTO FICTO REFLEXO
Conceção: Adam Linder
Coreografia e performance: Adam Linder, Justin F. Kennedy
AUDITÓRIO (2 apresentações)

Repensar as convenções linguísticas tendo como foco o corpo performativo 
é a proposta do artista e performer Adam Linder na peça Auto Ficto Reflexo, 
apresentada em estreia nacional em Serralves. Linder apropria-se da lingua-
gem codificada da produção cultural e da mediação para os desígnios coreo-
gráficos que definem Auto Ficto Reflexo. Entrevistas com artistas, retórica 
politico-cultural ou crítica tornam-se princípios concetuais e matérias de mo-
vimento num dueto que é encenado como se tratasse de um jogo que integra 
estilos de dança “de rua” incomuns como gliding, waving ou paddy-cake. Em 
colaboração com o coreógrafo e intérprete Justin F. Kennedy e o designer de 
som e músico Adam Gunther, a proposta coreográfica “Auto Ficto Reflexo” de 
Linder, situa-se entre o movimento, a linguagem e a instalação sonora. 

Residente em Berlim, Adam Linder estudou dança na Royal Ballet School 
onde foi bailarino do The Royal Ballet. Trabalhou ainda com a Michael Clark 
Company e a Meg Stuart/Damaged Goods entre outras. Os seus “Serviços 
Coreográficos” têm também sido apresentados desde 2013 em contextos ar-
tísticos, mais recentemente no Palais de Tokyo, em Paris, e na Frieze Art Fair, 
em Londres.
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DIAS DA DANÇA
27 ABR e 7 MAI 2016
AUDITÓRIO E PARQUE DE SERRALVES (4 apresentações)
Programa realizado em parceria com o Rivoli-Teatro Municipal, Armazém 22 
(C. Municipal de Gaia) e Teatro Constantino Nery (C. M de Matosinhos). 

DIAS da DANÇA reúne um grupo de instituições congéneres das cidades do 
Porto, Gaia e Matosinhos na apresentação de um programa de artes perfor-
mativas nacionais e internacionais que conjuga a mais recente criação com 
nomes consagrados da dança contemporânea.

A inaugurar a celebração do Dia Mundial da Dança, o programa inicia-se a 27 
de Abril e decorrerá ao longo de vários dias num calendário intenso e partilha-
do pelos espaços envolvidos.
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ESZTER SALAMON
MONUMENT 0.1: Valda and Gus
Coreografia: Eszter Salamon 
AUDITÓRIO (2 apresentações)
 
Marie Rambert e Martha Graham, Merce Cunningham e Yvonne Rainer, Bob 
Wilson e Mikhail Baryshnikov, Brian de Palma e Woody Allen, todos reunidos 
no palco do Auditório de Serralves. Este é o cenário da nova ficção perfor-
mativa da artista, coreógrafa e performer Eszter Salamon, graças à elegân-
cia combinada de dois excelentes bailarinos nova-iorquinos: Valda Setterfield 
(nascida a 1934, bailarina/atriz de nacionalidade britânica que trabalhou com 
Mikhail Baryshnikov, Merce Cunningham, Richard Foreman, Brian De Palma, 
David Gordon, Ivo van Hove, Marie Rambert, Yvonne Rainer) e Robert Gus So-
lomons Jr (nascido em 1940, bailarino, coreógrafo, actor, crítico de dança e 
figura central da dança pós-moderna americana tendo dançado com Martha 
Clarke, Pearl Lang, Donald McKayle, Martha Graham e Merce Cunningham). 

“MONUMENT 0.1:Valda and Gus”, é a escrita de um guião que revela as expe-
riências pessoais destes bailarinos e destaca o modo como as suas carreiras 
sustiveram constantemente as correntes da história. A biografia abordada in-
cluirá a passagem da Companhia de Merce Cunningham e do seu colaborador 
mais próximo e companheiro, o compositor John Cage, na cidade do Porto, em 
1966, no Cine-Teatro Vale Formoso. 

Algures entre o quadro vivo (tableaux vivants) e a instalação performativa, 
bem adequados à contemplação, “MONUMENT 0.1:Valda and Gus” pretende 
tornar palpável esse sentimento de tempo em que cada espetador pode ao 
mesmo tempo ver e rever os gestos dos que atuam na sua presença e conhe-
cer as suas vozes e palavras enquanto o tempo se vai adensado. 
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PROJETOS CONTEMPORÂNEOS

MICHAEL CLARK COMPANY 
Casa e Auditório de Serralves
MAR 2016

Celebrado como o “verdadeiro iconoclasta britânico da dança”, Michael Clark é 
um coreógrafo de referência e figura cultural decisiva na dança contemporânea. 

O convite a Michael Clark e à sua Companhia irá concretizar-se na realização 
de uma Residência Artística ao longo de três semanas, fundada numa prática 
coreográfica diária com momentos de espetáculo abertos ao público.

Inspirando-se no espaço arquitetónico e simbólico da Casa de Serralves, a Re-
sidência Artística permitirá a apresentação e a descoberta por um vasto públi-
co de uma dança de grande rigor técnico e experimentação, materializada em 
coreografias intensas que integrarão elementos punk, dada e pop conjugados 
com a moda, a música e o vídeo.

Celebrar a presença de Clark e dos seus bailarinos Harry Alexander e Me-
lissa Hethering em Serralves determinou ainda programar um momento de 
workshops num regime intensivo de aulas, dirigidos à comunidade artística de 
bailarinos profissionais das Escolas de Dança Balleteatro, Escola Superior de 
Dança e Motricidade Humana, proporcionando-lhes uma experiência estética 
singular e uma prática coreográfica de exceção.

Considerado um bailarino excecional na Royal Ballet School de Londres, Michael 
Clark permanece hoje na primeira linha da inovação na dança, colaborando – 
entre outros – com artistas tão importantes como a artista visual Sarah Lucas, 
o coreógrafo e bailarino Mikhail Baryshnikov, o artista, actor e estilista Leigh 
Bowery, o artista visual Peter Doig ou o cineasta e artista de vídeo Charles Atlas 
e músicos como Mark E. Smith, Wire, Scritti Politti e Relaxed Muscle.

Michael Clark fundou a sua própria companhia em 1984. Realizou encomen-
das de para renomadas companhias de dança, entre elas G.R.C.O.P., Ópera de 
Paris, o Scottish Ballet, o London Festival Ballet, o Ballet Rambert, a Phoenix 
Dance Company e o Deutsche Oper de Berlin.

Coreografou e interpretou o papel de Caliban em “Os Livros de Próspero”, de Pe-
ter Greenaway (1991).Em 2005 Michael Clark tornou-se sócio artístico do Barbican 
Centre, Londres, para desenvolver o Stravinsky Project, um projeto de três anos 
destinado a produzir uma trilogia de obras para partituras de dança seminais de 
Igor Stravinsky, estreado no Lincoln Center, Nova Iorque, em JUN de 2008. Em 
JUN de 2009 Clark estreou come, been and gone na Bienal de Veneza. 

Clark realizou ainda vários projetos em grande escala para espaços não tea-
trais, incluindo museus e galerias. Em 2010 a companhia passou o verão em 
residência na Tate Modern, Londres, preparando um novo espetáculo enco-
mendado pelo Turbine Hall. A produção estreou em JUN de 2011 e em 2012 
Michael Clark apresentou “WHO’S ZOO?”, uma peça encomendada especial-
mente para a Whitney Biennial de Nova Iorque, bem como The Barrowlands 
Project em Glasgow, integrado no London 2012 Festival.

A primeira monografia sobre Michael Clark, de autoria de Suzanne Cotter, Michael 
Bracewell, Stephanie Jordan, foi publicada em 2011, pela editora Violette Edition, 
e celebra integralmente o seu trabalho dos finais dos anos 1970 até à atualidade.

Comissariado: Suzanne Cotter, Diretora do Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves e Cristina Grande, coordenadora do Serviço de Artes Performativas
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MÚSICA EM SERRALVES
Tomando como inspiração a exposição dedicada à coleção Sonnabend, o pro-
grama de música de Serralves terá no início de 2016 o foco voltado para um 
par de compositores que representam uma geração das vanguardas norte-
-americanas que tem sido negligenciada pela história e pelo conhecimento 
público. Uma geração herdeira dos grandes compositores minimalistas ame-
ricanos como La Monte Young - considerado o primeiro minimalista ameri-
cano e uma das mais radicais figuras das vanguardas do pós-guerra. Arnold 
Dreyblatt e C.C. Hennix estudaram e colaboraram com Young e outros nomes 
históricos. No entanto, a singularidade dos seus percursos é reconhecida e 
tem fomentado atualmente a sua redescoberta a uma escala internacional 
com performances e edições discográficas.

O diálogo geracional prossegue ao longo da programação do ano incentivando 
um olhar que cruze influências, desenvolvimentos e diferentes abordagens. O 
jovem Tarek Atoui apresenta um projeto para o espaço exterior onde se mistu-
ram música eletrónica, instalação e interação social. Um dos mais aclamados 
músicos das franjas mais experimentais do rock, Stephan O’Malley, apresenta 
uma colaboração recente com artistas vídeo, que, juntamente com o trabalho 
de Atoui vem sublinhar a crescente aproximação entre os campos da música 
e das artes visuais. 

A programação de música de 2016 organiza-se em vários eixos: a relação com 
o programa de exposições, a pertinência a nível local e internacional das pro-
postas, a relação com os diferentes espaços de Serralves, e a variedade de 
formatos, permitindo assim relações diferentes com os públicos e atraindo 
diferentes públicos.

ARNOLD DREYBLATT ENSEMBLE
Arnold Dreyblatt (n. Nova Iorque, 1953) é um artista multimédia e compositor 
sediado em Berlim.

Estudou música com alguns dos mais importantes compositores das vanguar-
das americanas como Alvin Lucier, La Monte Young ou Pauline Oliveros e no-
vos media com Steina e Woody Vasulka.

Pertencente a uma segunda geração de compositores minimalistas norte-
-americanos, desenvolveu uma abordagem única à composição e performan-
ce musical, passando por invenção de instrumentos, técnicas e sistemas de 
afinação.

Em 2015, desenvolveu o projeto “Performing the Black Mountain Archive” que 
acompanha a exposição dedicada a este arquivo da instituição que foi uma das 
mais importantes incubadoras das vanguardas norte-americanas, e apresen-
tada no Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart de Berlim.

Dreyblatt apresenta a sua música com o seu próprio ensemble que tem va-
riado de músicos e geometrias ao longo dos anos. Tem discos editados em 
algumas das mais prestigiadas editoras ligadas às músicas contemporânea, 
jazz e experimental.
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CATHERINE CHRISTER HENNIX  
& CHORA(S)SAN TIME-COURT 
MIRAGE

Catherine Christer Hennix (C.C. Hennix) é uma compositora, filósofa, cientista, 
matemática e artista visual sueco-americana associada com a música minimal 
na forma de “drones” (massas contínuas de som). Hennix esteve afiliada aos 
laboratórios do MIT no final dos anos 1970 e mais tarde foi investigadora e 
professora na área da matemática na SUNY New Paltz. Conheceu o pioneiro 
do minimalismo americano La Monte Young e o mestre de ragas hindu Pandit 
Pran Nath em 1970 e estudou com ambos durante essa década. 

Em 2003, Hennix retoma a composição com base em ondas sonoras geradas 
por computador numa forma que ela designa por Solidton(es). A estreia mun-
dial da animação e composição infinita Soliton(E) Star foi realizada em Nova 
Iorque para a celebração do 70º aniversário de La Monte Young. 

A residir em Berlim, Hennix formou o ensemble berlinense The Chora(s)san 
Time-Court Mirage para a interpretação da obra Blues Dhikir al-Salam para 
voz, metais, eletrónica e o ambiente multimédia “Nur/Soliton(E) Star”. Com 
formação variável, este ensemble viria a integrar pontualmente o Imam turco 
Ahmet Muhsin Tüzer. 
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TAREK ATOUI
“I/E”
Natural do Líbano e residente em Paris, Tarek Atoui é uma figura altamente 
respeitada entre os circuitos das vanguardas musicais. Performer e criador 
de instrumentos, é conhecido pelas arrebatadoras e enérgicas performances, 
misturando sons eletrónicos com gravações de sons naturais, ruídos de rádio 
e televisão, vozes e outros ruídos. Foi diretor artístico dos estúdios do centro 
STEIM em Amesterdão, dedicado à investigação e desenvolvimento de novos 
instrumentos eletrónicos. O seu trabalho tem sido apresentado mundialmente 
em museus de arte contemporânea, de Nova Iorque a Londres, e também na 
última Documenta de Kassel.

“I/E” foi concebido enquanto um instrumento coletivo instalado dentro de 
um contentor à prova de som que se pode transformar em estúdio, sala de 
escuta ou palco de performances. Colocado num espaço exterior durante um 
período longo de tempo, “I/E” cria diferentes situações performativas nas 
quais os músicos podem explorar novos modelos de performance coletiva e 
de composição.



“TEMPESTARII”
STEPHEN O’MALLEY / GAST 
BOUSCHET & NADINE HILBERT

“Tempestarii” é um espetáculo criado pelo músico Stephen O’Malley e pela 
dupla de artistas visuais Gast Bouschet & Nadine Hilbert.

A sua inspiração centra-se na figura mitológica do folclore islandês com o 
mesmo nome como invocação da união de forças meteorológicas, do mar e 
geológicas. “Tempestarii” convoca assim as mudanças profundas tanto físicas 
como metafíscas que assistem à aliança entre a natureza e o homem.

O’Malley é um músico americano sediado em Paris. Esteve envolvido em vá-
rios projetos musicais, destacando-se a banda mundialmente famosa Sunn 
O))). Colaborou com vários músicos e compositores como Scott Walker, Mer-
zbow, Jim O’Rourke, Mats Gustaffson ou Alvin Lucier e com o maestro Ilan 
Volkov. Mas os seus interesses multidisciplinares são visíveis em colaborações 
com a coreógrafa Gisèle Vienne, o realizador Jim Jarmush ou o designer de 
moda Rick Owens, entre muitas outras. 

Bouschet e Hilbert começaram a sua colaboração nos anos 1990 e desde en-
tão desenvolvem um complexo trabalho baseado fundamentalmente na fo-
tografia e vídeo. O seu trabalho tem sido mostrado extensivamente a nível 
mundial destacando-se a representação do Luxemburgo na Bienal de Veneza 
em 2009.
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JAZZ NO PARQUE 
25º Jazz no Parque

No ano em que o Jazz no Parque comemora a sua 25ª edição, a data come-
mora-se com uma dedicação especial à “prata da casa”. São dois, não apenas 
um, os concertos no fecho deste ciclo em 2016, o primeiro revelando uma 
nova formação de jovens músicos portugueses que muito tem surpreendido, 
Slow is Possible, e o outro com o consagrado (tem recebido os maiores elogios 
da crítica internacional) Red Trio. Este estreia a sua parceria com o finlandês 
Raoul Bjorkenheim, guitarrista bem conhecido dos amantes do jazz que se-
guem as edições da ECM e da Rune Grammofon. O programa cruza duas linhas 
de força: a inclusão de nomes que vêm apostando na inovação e na liberda-
de formal da música que tocam (o inédito grupo formado por Ivo Perelman, 
Marcio Mattos e António “Panda” Gianfratti e o Red Trio em versão elétrica) 
e a apresentação de projetos que dão ao jazz uma dimensão cinematográfica 
(Nani García Cinemajazzia e Slow is Possible). Portugal surge entre participan-
tes originários da Galiza e do Brasil, num enquadramento cultural que reflete 
a sua história (a origem galaico-portuguesa e a descoberta de outras geogra-
fias) e simbolicamente a transporta para a atualidade.
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IVO PERELMAN / MARCIO MATTOS / ANTÓNIO “PANDA” 
GIANFRATTI (BRASIL)
03 JUL 2016

Estreia absoluta de um trio brasileiro que nunca existiu por motivos exclusi-
vamente geográficos, acontecendo tal agora por iniciativa do Jazz no Parque. 
Ivo Perelman mudou-se para os Estados Unidos no início dos anos 1980, aí 
gravando discos que o tornaram numa das referências maiores do saxofone 
tenor contemporâneo, Marcio Mattos está radicado no Reino Unido há quatro 
décadas, integrando em lugar de destaque a cena londrina da improvisação 
livre, e António “Panda” Gianfratti manteve-se em S. Paulo, aí tendo conquis-
tado o estatuto de patrono da música criativa. Os dois primeiros firmaram 
igualmente os seus nomes no domínio das artes plásticas, Perelman como 
pintor e Mattos como ceramista. O que se vai ouvir está totalmente em aberto, 
prevendo-se apenas que surgirá dos legados combinados de John Coltrane, 
Albert Ayler, John Stevens e Derek Bailey.

NANI GARCÍA CINEMAJAZZIA (ESPANHA)
10 JUL 2016

Pianista de jazz entre os mais importantes de Espanha, tendo liderado um gru-
po pioneiro deste género musical na Galiza, Clunia (com convidados ilustres 
como Kenny Wheeler e a portuguesa Maria João), Nani Garcia é também um 
renomado compositor de bandas sonoras para o cinema e a TV, com especial 
ênfase em filmes de animação. Neste âmbito vem colaborando com o autor 
de BD e desenhos animados Miguelanxo Prado, com quem colaborou, por 
exemplo, na premiada longa-metragem “De Profundis”. Mais recentemente, 
tem ainda realizado incursões pela música de câmara. Todas estas vertentes 
são combinadas no projecto Cinemajazzia, associando ao seu presente trio 
um quarteto de cordas. Cinema para os ouvidos, com improvisação jazzística.

SLOW IS POSSIBLE (PORTUGAL)
17 JUL 2016

Grupo-revelação do jazz português, formado por jovens músicos da Beira In-
terior com atividade, sobretudo, no domínio da música erudita, os Slow is Pos-
sible tocam um jazz cinematográfico que, por vezes, nos remete para a escrita 
destinada ao grande ecrã de John Zorn. Um jazz sem tiques, truques ou vícios 
que incorpora elementos clássicos, do rock e da música exploratória, susten-
tado sobre uma rítmica intensa e com melodias que ficam no ouvido. Vocacio-
nado para a musicação de filmes mudos e experimentais – caso dos de Maya 
Deren, a que vem dando uma especial atenção –, o septeto caracteriza-se pe-
las ambiências misteriosas que cria, tornando cada concerto num ritual, e por 
propor uma música que é acessível sem nunca fazer concessões ao facilitismo.

RED TRIO & RAOUL BJORKENHEIM (PORTUGAL / FINLÂNDIA)
17 JUL 2016

Um dos mais internacionalmente aclamados projetos portugueses no âmbito 
do jazz, o Red Trio apresenta-se na sua versão elétrica, substituindo os ha-
bituais piano de cauda e contrabaixo por um Fender Rhodes, um MiniMoog, 
eletrónica e baixo elétrico. Com este formato, o grupo de Rodrigo Pinheiro, 
Hernâni Faustino e Gabriel Ferrandini ganha uma dimensão mais “groovy” 
que o aproxima do rock. Essa orientação é acentuada pelo seu convidado, o 
guitarrista finlandês Raoul Bjorkenheim, conhecido pelo trabalho que desen-
volveu com os Krakatau, gravando para a ECM, e com o Scorch Trio (Rune 
Grammofon), formado com Ingebrigt Haker-Flaten e Paal Nilssen-Love (agora 
rebaptizado apenas como Scorch, com as entradas de Frank Rosaly e Mars 
Williams). Bjorkenheim sucede-se assim a outros “special guests” do Red Trio, 
como John Butcher e Nate Wooley, naquele que promete ser o início (é a pri-
meira vez que tocam juntos) de um novo capítulo no seu percurso.
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O MUSEU COMO PERFORMANCE 
17 e 18 SET 2016

Segunda edição de um novo eixo de programação do Museu de Arte Contem-
porânea de Serralves, intitulado “O Museu como Performance”, e que consiste 
num programa de performances que acontece anualmente nas suas galerias 
e no Parque circundante.

Este programa vem reconhecer a importância crescente da performance na 
arte contemporânea e contribuir para sedimentar a história de Serralves en-
quanto museu pioneiro na transdisciplinaridade, caracterizado pelo constante 
cruzamento entre as artes visuais e as artes performativas, e pela presença 
regular de nomes aclamados internacionalmente nos domínios da dança, da 
performance e da música contemporâneas. 
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CINEMA EM SERRALVES
CINEMA EM RELAÇÃO COM O PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES
FEV – DEZ

O Auditório do Museu apresentará ao longo do ano filmes de artistas que se 
articularão com a natureza das exposições. Serão igualmente exibidos filmes 
recentes e em estreia de realizadores de evidente interesse para a pesquisa 
artística contemporânea no domínio do cinema.

KINO – MOSTRA DE CINEMA DE EXPRESSÃO ALEMÃ 
JAN

A 12ª edição da KINO – Mostra de Cinema de Expressão Alemã, organizada 
pelo Goethe-Institut Lisboa, irá ser programada integralmente na Fundação 
de Serralves, de 28 a 31 de Janeiro de 2016, em resultado de uma parceria 
com esta entidade.

Cumprindo um dos principais objetivos do KINO, que pretende dar a conhe-
cer o que de novo se faz no cinema alemão, a programação em 2016 incluirá 
um conjunto de filmes na rúbrica Novas Tendências para além da exibição de 
obras premiadas e históricas do cinema alemão.

CICLO DE CINEMA PRÉ-PROGRAMA CASA DO CINEMA MANOEL 
DE OLIVEIRA 
COMISSARIADO POR ANTÓNIO PRETO
JAN - DEZ

Em antecipação da criação da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, o Museu 
de Serralves irá apresentar uma série de ciclos e programas de cinema, co-
missariados por António Preto. Estes incluem filmes históricos, um ciclo de 
filmes dos anos 1960 e 1970 em paralelo com a exposição da Coleção Sonna-
bend, bem como a obra de jovens realizadores nacionais e internacionais de 
destaque.

Ciclo NO MORE REALITY?
FEV– JUN

Partindo da exposição da Coleção Sonnabend, o Ciclo No More Reality? pro-
põe um percurso centrado na produção cinematográfica dos anos 60 e 70 
e no modo como esta reflete o contexto social e político da época, incidindo 
particularmente sobre o diálogo entre artistas e cineastas que desenvolveram 
o seu trabalho dos dois lados do Atlântico, na Europa e nos Estados Unidos 
da América. Os filmes programados em cada uma das diferentes etapas do 
ciclo ainda deverão igualmente relacionar-se, a par e passo, com as restantes 
exposições agendadas pelo Museu (nomeadamente, a Coleção Sonnabend, 
mas também as exposições dedicadas a Wolfgang Tillmans, Silvestre Pestana 
e Trisha Donnelly).

Ciclo EDGAR PÊRA – UMA RETROSPETIVA
SET - DEZ

Edgar Pêra (Lisboa, 1960) é um cineasta sem paralelo no panorama portu-
guês, um dos mais inventivos criadores de formas e um dos autores que mais 
intensamente tem desenvolvido um trabalho de cruzamento do cinema com 
a arte contemporânea, a banda desenhada, a música, a televisão, a rádio ou 
o teatro. Decorridos, em 2016, trinta anos sobre as experiências iniciais no 
campo do videoclipe e sobre a realização da sua primeira curta-metragem, 
esta retrospetiva será um importante momento de revisão do seu trabalho  
trazendo para a ordem do dia e dando a conhecer uma das obras mais prolixas 
(e mais desconhecidas) do cinema português.
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A atividade editorial constitui um eixo instrumental para a prossecução do 
programa artístico do Museu de Arte Contemporânea e da missão da Fun-
dação de Serralves tendo granjeado um reconhecimento internacional que a 
cada ano se pretende justificado e reforçado. 

O plano de publicações para 2016 inclui 1 livro de artista, 7 catálogos de expo-
sição e 2 novos volumes (o 4º e o 5º) da série “da Coleção”, iniciada em 2014. 
Testemunhas não efémeras da história expositiva do Museu e da sua relação 
com a comunidade artística ou repositório do estudo do acervo de Serralves, 
estas publicações procuram proporcionar e estimular novas perspetivas sobre 
a criação artística dos nossos dias e destinam-se a públicos diversificados (es-
pecialistas, estudantes, amantes da arte ou curiosos).

Através de parcerias com outras editoras de prestígio, procurar-se-á reforçar 
a sustentabilidade financeira das publicações de Serralves e a sua visibilidade, 
contributo importante para a projeção de Serralves além-fronteiras.

LIVRO DE ARTISTA
WOLFGANG TILLMANS 
160 pp
Uma publicação concebida pelo artista, para quem a criação de livros constitui 
uma dimensão importante da prática artística
Públicos-alvo: desde o público especializado, nacional e internacional, a fran-
jas mais indiferenciadas junto de quem a fotografia tem boa receção
Coedição com editora internacional  

CATÁLOGOS DE EXPOSIÇÃO
COLEÇÃO SONNABEND
240 pp
Conteúdos: Entrevista a António Homem conduzida por Suzanne Cotter; notas 
monográficas de conteúdo acessível sobre as 65 obras em exposição, com 
especial destaque para as que se encontram em depósito em Serralves
Público-alvo: não especializado com motivação 

SILVESTRE PESTANA
240 pp
Conteúdos: Entrevista ao artista por João Ribas; ensaio de dois autores inter-
nacionais a designar sobre temas relacionados com tecnologias de sociabili-
zação e vigilância e os seus efeitos na consciência social
Público-alvo: especializado, nacional e internacional

TRISHA DONNELLY
112 pp
Conteúdos: Textos e imagens que documentarão a exposição especificamente 
concebida pela artista para a Casa de Serralves
Público-alvo: especializado, nacional e internacional

MICHAEL KREBBER
192 pp
Conteúdos: Introdução curatorial de João Ribas; ensaios de dois autores a de-
signar sobre a tensão entre abstração e representação e a dimensão objetual 
da pintura de Krebber; textos do artista
Público-alvo: especializado, nacional e internacional 
Coedição com editora internacional  
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LIAM GILLICK
144 pp
Conteúdos: Ensaio de Suzanne Cotter; textos do artista; vistas da instalação 
da exposição que, ao longo de um ano, se desdobrará por diferentes espaços 
do Museu de Serralves
Público-alvo: especializado, nacional e internacional
Coedição com editora internacional  

HAEGUE YANG
80 pp
Conteúdos: Introdução curatorial de Suzanne Cotter; ensaio de autor interna-
cional a designar contextualizando na obra da artista o projeto site-specific 
que conceberá para Serralves; vistas da instalação da peça 
Público-alvo: especializado nacional e internacional
Coedição com editora internacional  

NOVO BANCO REVELAÇÃO 2016
80 pp
Conteúdos: Entrevista dos curadores aos finalistas; imagens dos projetos 
apresentados a concurso
Público-alvo: grande público

DA SÉRIE “DA COLEÇÃO”
Em 2015, publicar-se-ão o 4º e o 5º volumes da série “da Coleção”, iniciada em 
2014 com o objetivo de estudar, valorizar e divulgar a Coleção, disponibilizan-
do informação visual e textual de qualidade acessível (do duplo ponto de vista 
dos conteúdos e do preço) a públicos mais vastos.

VOL. 4
QUE SAIS-JE?
160 pp
Conteúdos: Ensaio de Ricardo Nicolau sobre a relação do livro de artista com 
modelos de transmissão de conhecimento
Público-alvo: grande público

VOL. 5
CONVERSAS ENTRE ARTISTAS SOBRE ARTE PORTUGUESA RECENTE
160 pp
Conteúdos: Introdução curatorial de Suzanne Cotter; transcrição das conver-
sas, ilustrada com imagens das obras em análise
Público-alvo: grande público

OUTRAS PUBLICAÇÕES
GIORGIO GRIFFA
Brochura/roteiro melhorado
Seleção de textos do catálogo coeditado pelo Centre d’Art contemporain 
Genève, Bergen Kunsthall, a Fondazione Giuliani per l’Arte Contemporanea, 
Roma, e a Fundação de Serralves; vistas da instalação da exposição em Ser-
ralves
Público-alvo: grande público
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BIBLIOTECA
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A Biblioteca da Fundação de Serralves é, desde a sua criação, uma biblioteca 
de investigação especializada cujo acervo reflete e documenta sobretudo a 
obra dos artistas nacionais e internacionais apresentados na programação do 
Museu de Arte Contemporânea e/ou representados na Coleção da Fundação 
de Serralves, que cobre a criação artística de meados da década de 1960 até 
à contemporaneidade. Integra publicações de diversas tipologias: desde catá-
logos de exposição, obras de referência, ensaios, periódicos e documentação 
audiovisual a livros e edições de artista.

ARQUIVO MANOEL DE OLIVEIRA
Após a sua exposição em 2008, Manoel de Oliveira, mestre do cinema 
internacional, elege a Fundação de Serralves como a Instituição de referência 
para acolher o seu valioso arquivo.

Em 2016, e à semelhança da documentação já depositada na Fundação de 
Serralves, o espólio será enriquecido com suportes e tipos documentais di-
versos: objetos, DVD’s, catálogos, prémios, fotografias, recortes de imprensa, 
processos de filmes. 

ARQUIVO ARQTº ÁLVARO SIZA VIEIRA
Este arquivo é um projeto colaborativo pois estão envolvidos mais dois par-
ceiros no tratamento, disponibilização e divulgação além-fronteiras da arqui-
tetura portuguesa. Os dois parceiros são, o Centro Canadiano de Arquitetura 
em Montreal e a Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa. O projeto tem uma 
vertente totalmente inovadora: a partilha de saberes técnicos e ampliação de 
públicos, transportando num mesmo recurso informativo uma diversidade 
enorme de informação.

As ações da instituição têm vindo a potenciar o investimento neste tipo de 
projetos, também é certo que estes levarão à criação de necessidades particu-
lares, que a seguir se identificam:

a. Espaço físico com condições de preservação dos documentos;
b. Recursos humanos compatíveis com exigências de tratamento técnico;
c. Recursos tecnológicos capazes de disseminar a documentação.

Para 2016, o objetivo será o cruzamento de informação que se encontra distri-
buída pelas entidades parceiras e a construção de um site independente para 
o projeto. 

O objetivo principal será a criação de ponto de acesso único, empregando um 
sistema agregador que permita a portabilidade assim como a interoperabili-
dade da informação.

A incorporação de parte do arquivo do Arquiteto Siza Vieira surge neste con-
texto de valorização de um conjunto informacional de inegável valor, que se 
cruza com a própria missão da Fundação.



LIVROS E EDIÇÕES DE ARTISTA 
A Col. de Livros e Edições de Artista do Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves, vai prosseguir com a politica de aquisições criteriosamente selecio-
nadas por Guy Schraenen, consultor para esta coleção, permitindo o estudo 
e apresentação do livro de artista, refletindo exemplarmente sobre as novas 
possibilidades trazidas para a arte contemporânea por este meio artístico. 

Partindo do objetivo de aprofundar a reflexão sobre os discursos e as práticas 
que caracterizam o livro de artista como uma categoria da arte contemporâ-
nea, vai ser levada a cabo por uma pós doutoranda, Elisa Noronha, da Univer-
sidade do Porto – Faculdade de Letras, uma investigação de natureza teórico-
-prática centrada nos processos de musealização do livro de artista que foram 
sendo instaurados por bibliotecas e/ou centros de documentação por museus 
de arte de Portugal e Espanha. Pretende-se explorar e analisar criticamente 
os contextos de formação, as políticas de aquisição, exposição, conservação e 
acessibilidade destas coleções.

Também se propõe a reavaliação e atualização crítica da catalogação e da do-
cumentação da coleção de livros de artista da Biblioteca de Serralves, visando 
contribuir para a consolidação de práticas reflexivas no processo de museali-
zação do livro de artista instaurado pelo museu de serralves.
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AS EXPOSIÇÕES
A mostra de exposições da Biblioteca em 2016 inicia com uma exposição que 
ocorreu em 2015 no CAPC de Bordéus, comissariada por Ricardo Nicolau. 
Nesta mostra retrata-se um universo particular questionando a relação do 
trabalho com modelos de transmissão de conhecimento, como o recurso a 
dicionários, enciclopédias, métodos pedagógicos, assim como uma deliberada 
destruição da informação veiculada por revistas e jornais. 

A segunda exposição do ano irá debruçar-se sobre o recentemente incorpo-
rado o arquivo do Arquiteto Siza Vieira. A última exposição da Biblioteca com 
curadoria de Gregorio Magnani dedica um especial enfoque aos artistas con-
temporâneos que escolheram a edição de autor, a colaboração com pequenas 
editoras independentes ou a criação das suas próprias editoras. Esta rede de 
interesses, amizades e objetivos comuns, assim como a economia marginal e 
os papéis variáveis que a fazem existir, constituem uma paisagem nova para 
os livros de artista. A exposição propõe uma abordagem a este horizonte, a 
par de uma investigação das mutações a que assistiu desde as suas origens 
históricas.

Que-sais je? LIVROS E EDIÇÕES DE ARTISTA DA COLEÇÃO 
DA FUNDAÇÃO DE SERRALVES – MUSEU DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA  
27 FEV a 22 MAI 2016 
Curador: Ricardo Nicolau

ARQUITETURA - ARQUIVO SIZA
18 JUN a 4 SET 2016 

EVERYTHING IS ABOUT TO HAPPEN: LIVROS E EDIÇÕES DE 
ARTISTA DA COLEÇÃO DA FUNDAÇÃO DE SERRALVES – MUSEU 
DE ARTE CONTEMPORÂNEA  
23 SET 2016 a 8 JAN 2017 
Curador: Gregorio Magnani
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EDUCAÇÃO 
ARTES E 
AMBIENTE 
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LINHAS GERAIS  
DE PROGRAMAÇÃO

O Serviço Educativo desenvolve programação nas áreas específicas da arte 
contemporânea, tendo como referência o contexto de trabalho do Museu de 
Serralves, e na área do ambiente, tendo como contexto o Parque de Serralves. 
São ainda desenvolvidos projetos em colaboração estreita pelas duas áreas. 

A programação encontra-se estruturada segundo diferentes segmentos de 
público, a partir de três eixos principais: 

• Atendimento à comunidade e ao público em geral: adultos, crianças 
e famílias,

• Desenvolvimento de projetos com Escolas e Universidades,
• Inclusão Social.

A partir destes três eixos de atuação as seguintes ações são desenvolvidas de 
acordo com faixas etárias e necessidades específicas, segundo os diferentes 
segmentos de público (público adulto, escolas, crianças e famílias assim como 
pessoas portadoras de deficiência): 

• Visitas e Visitas-oficina, às exposições, à arquitetura e ao contexto da 
Casa e do Parque,

• Oficinas, 
• Programas Públicos com conferências, Simpósios, Encontros e Cursos, 
• Colaborações, Protocolos e outras Parcerias.

Dentre as 103.225 pessoas atendidas pelo Serviço Educativo Arte e Ambiente 
no ano 2014, uma percentagem significativa foi composta pelo atendimento 
a comunidade escolar (66.244). Para o ano 2016 o SE pretende desenvolver 
mecanismos para ampliar a oferta de ações destinadas ao público escolar 
assim como promover maior contato com as Universidades e a comunidade 
em geral.

Na área das Artes, os programas educativos são concebidos num diálogo 
permanente com o contexto cultural, expositivo e patrimonial do Museu de 
Serralves. Pretende-se que o encontro com as obras de arte e com os artistas 
assente em estratégias pedagogicamente orientadas e de longo prazo, que 
valorizem processos e potenciem o cruzamento de referências transversais. 
É objetivo deste Serviço propor ao público modos de expandir e aprofundar 
o contacto com práticas artísticas diversificadas e promover programas que 
contribuam para uma apreensão crítica da cultura contemporânea e promo-
vam a criatividade na participação cívica. 

Por sua vez, os programas educativos na área do Ambiente são orientados 
no sentido de uma educação científica que, para além de apoiar a formação 
de cidadãos conhecedores e intervenientes, visa contribuir para a alteração 
de comportamentos que afetem as decisões tomadas no dia-a-dia, nomea-
damente no sentido de um consumo mais responsável e da vivência de uma 
cidadania ativa. 
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Na sequência do disposto no Plano estratégico da Direção do Parque, o Ser-
viço Educativo-Ambiente encontra-se ainda a consolidar bases operacionais e 
programáticas para o crescimento e projeção do projeto educativo da Quinta 
de Serralves. 

Constitui também eixo permanente de estudo e investigação do Serviço 
o conhecimento e compreensão das diferentes ideologias educativas na cons-
tante definição de uma intenção educativa profundamente esclarecida e 
informada no que se refere ao trabalho com os diferentes públicos. É nossa 
convicção que na Educação reside o alargar do leque de opções de resposta 
face à incerteza que carateriza o futuro, e que as instituições culturais podem 
e devem contribuir de forma competente e responsável para esse grande de-
sígnio.

PÚBLICO ADULTO - ARTES
O programa do Serviço Educativo-Artes visa ainda incentivar a participação 
e a aproximação à programação artística dos restantes serviços afetos à Di-
reção do Museu de Serralves, aumentando e estimulando a compreensão, a 
apreciação e a vivência da arte contemporânea, através da programação de 
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atividades destinadas a um vasto leque de público. O plano destinado ao pú-
blico adulto pode ser expresso em linhas gerais por: Visitas às exposições e ao 
contexto da Casa e do Parque; Encontros em Torno da programação Expositi-
va, Programa Novas Perspetivas, Academia de Serralves, Simpósio Educação 
e Museus de Arte Contemporânea e ainda, em parceria com a Direção Comer-
cial, de Desenvolvimento e Comunicação, a elaboração de Cursos Relaciona-
dos à Programação Expositiva no ano.

VISITAS
É objetivo do Serviço Educativo Artes no ano de 2016 ampliar as opções de 
visitas já propostas ao público e investir em formas cada vez mais objetivas 
de divulgação das mesmas, tanto pelos canais já conhecidos, tais como o site, 
ampliando também a oferta destas na aplicação multimédia do Museu como 
também por meio do desenvolvimento de um blogue destinado à reflexão da 
sua prática educativa.

A equipa do Serviço Educativo Artes é composta por profissionais com forma-
ções diversas: artistas, cientistas, arquitetos e professores que, na sua diver-
sidade de formações e saberes, busca estimular os diálogos e as partilhas de 
perceções sobre as exposições e os espaços arquitetónicos. Além das visitas 
relacionadas com as exposições da programação do Museu, o Serviço Educa-
tivo também desenvolve: VISITAS INSTITUCIONAIS, VISITAS À ARQUITETURA 
assim como o programa de visitas A CASA DE SERRALVES VISTA POR… um 
plano regular de visitas guiadas à Casa de Serralves, orientadas por arquitetos, 
artistas e pensadores promove diferentes perspetivas sobre a história e a arqui-
tetura de um dos exemplos mais paradigmáticos e melhor preservados do estilo 
art déco em Portugal, recentemente classificado como Monumento Nacional.



ENCONTROS EM TORNO DA PROGRAMAÇÃO EXPOSITIVA
Acompanhando o programa expositivo do Museu de Serralves, investigado-
res, curadores e artistas são convidados a dialogar com o público interessa-
do numa discussão crítica em torno das artes visuais e da cultura contem-
porânea. Este programa, que procura estimular o relacionamento do público 
com a arte contemporânea, é complementado com outras atividades desti-
nadas ao público em geral, à comunidade escolar, às famílias e com a pro-
dução de materiais interpretativos que permitam ao visitante individual um 
envolvimento maior com as exposições patentes no museu. As exposições 
a abordar serão: LIAM GILLICK (JAN-DEZ), WOLFGANG TILLMANS (JAN-
-ABR), COLEÇÃO SONNABEND (FEV-MAI), QUE SAIS-JE? (FEV-MAI), TRISHA 
DONNELLY (JUN-SET), GIORGIO GRIFFA (MAI-SET), SILVESTRE PESTANA 
(MAI-SET), MICHAEL KREBBER (SET 2016 - JAN 2017). Destacamos o Projeto 
Sonae/Serralves, através do qual a artista HAEGUE YANG se encontra a pre-
parar uma obra encomendada especificamente para o Parque de Serralves 
e que contará com um programa de visitas e conversas da artista em articu-
lação com quatro universidades nacionais – Porto, Coimbra, Lisboa e Évora.

NOVAS PERSPETIVAS – SOBRE COLEÇÕES E COLECIONAR
Delineado para coincidir com importantes exposições da Coleção de Serralves 
no Museu e pelo país, o programa Novas Perspetivas em 2016 privilegia as 
coleções e a sua criação. Oradores convidados, nacionais e internacionais de 
colecções de renome mundial, da Tate Modern, Londres, ao Inhotim em Minas 
Gerais falarão sobre o seu trabalho e contextos para a criação e exposição de 
coleções, de acordo com diferentes modelos. 

116



117

O Programa de Novas Perspetivas continua o seu alinhamento de oradores 
convidados, com a conferência de Paul B. Preciato, filósofo, curador, escritor 
com trabalho focado nos temas: em identidade, sexualidade e género.

ACADEMIA DE SERRALVES – PARCERIA COM IHA-FCSH/UNL
Seminário internacional que pretende discutir o tema da Participação e as 
formas como as obras de arte e as instituições propõem diferentes formas de 
participação coletiva e individual. O programa prevê conferências com con-
vidados portugueses e internacionais, oficinas de discussão com grupos de 
trabalho, seminário orientado por professores locais e internacionais e ainda 
visita conjunta à exposição com o objetivo de refletir conjuntamente sobre os 
conceitos chave em relação às exposições presentes no Museu de Arte Con-
temporânea de Serralves. Entre os conferencistas internacionais previstos 
para participar do programa destacamos a presença da crítica e historiadora 
da arte Claire Bishop, autora do livro: “Radical Museology” A curadoria geral 
do programa será desenvolvida por Nuno Crespo, da IHA-FCSH/UNL com par-
ticipação ativa do SE – Artes.

SIMPÓSIO EDUCAÇÃO E MUSEUS DE ARTE CONTEMPORÂNEA – 
PARCERIA COM i2ADS e DEA
O simpósio Educação e Museus de Arte Contemporânea chamará a Serralves 
alguns dos serviços educativos de referência, nacionais e internacionais, para 
apresentar e discutir modos de relação com o público e o trabalho desenvolvi-
do nos seus serviços educativos, focando em particular na relação entre Mu-
seu e Escola. Para este simpósio, e atendendo à necessidade de criar sinergias 
de programação e investigação entre o Museu e a Universidade, prevê-se a 
criação de uma parceria com Instituto de Investigação em Arte, Design e So-
ciedade (i2ADS) / Curso Doutoral em Educação Artística (DEA). 

CURSO DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
Na sequência do Curso de Introdução à Arte Contemporânea ministrado em 
2015 por Bernardo Pinto de Almeida e, respondendo à boa frequência do mes-
mo, será dada continuidade a proposta por meio de curso, com duração entre 
8 e 10 semanas, que promova a reflexão sobre a Arte Contemporânea a partir 
de temas de destaque essenciais ao entendimento de seu percurso. Assim, 
a superação aos paradigmas do Modernismo, mercado, globalização, novas 
práticas artísticas dentre outros temas necessários a compreensão das dinâ-
micas atuantes à arte hoje estão dentre os tópicos a serem abordados. 

Os temas necessariamente relacionar-se-ão, dada a abrangência destes con-
teúdos, serão desenvolvidas relações entre estes temas e as exposições pre-
vistas ao programa de exposições. 

O Serviço Educativo Artes identificará os possíveis temas relacionados, assim 
como fará a análise e sugestão de nomes de pesquisadores e artistas para mi-
nistrar tais cursos. Ficará a cargo da Direção Comercial de Desenvolvimento e 
Comunicação a sua produção e divulgação. Tais cursos também atuarão como 
formação continuada da equipa de educadores do Museu.
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CURSO: “COMO CONSTRUIR UMA COLEÇÃO? A HISTÓRIA DO 
MUSEU DE SERRALVES”
A coleção do Museu de Arte Contemporânea de Serralves e sua constitui-
ção será o ponto de partida para este curso, ministrado por Miguel Von Hafe  
Perez com duração prevista de 8 semanas. Como uma coleção pode “contar” 
um museu? De que maneira as obras que compõem a coleção de Serralves 
estabelecem diálogos em relação a questões vitais à reflexão sobre a Arte 
Contemporânea? Como o Museu busca ampliar entendimento e a sensibiliza-
ção à Arte Contemporânea por meio dos critérios norteadores da formação 
de seu acervo.
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PÚBLICO ADULTO - AMBIENTE
Potenciando relações entre investigadores, especialistas e o público, os 
programas pretendem inspirar o cidadão para a Ação, reforçando e aceleran-
do desse modo o caminho da transição para um mundo sustentável. 

Organizados sob a forma de fóruns participativos, debates ou percursos ao 
ar livre no Parque de Serralves, este programa dirigido a adultos visa apoiar 
o cidadão no seu posicionamento em termos ambientais no mundo contem-
porâneo.

CONVERSAS SOBRE AMBIENTE
Um projeto realizado em parceria com a Liga para a Proteção da Natureza 
(LPN). Com moderação de Farol de Ideias (Direção programa Biosfera)

Ao longo dos últimos anos, em Serralves e, em parceria com a Liga para a Pro-
teção da Natureza, as Conversas sobre Ambiente têm trazido para a discussão 
várias questões e bastante atuais, estando sempre associadas a um fio condu-
tor definido em cada ciclo. Atendendo a que se torna cada mais importante o 
envolvimento dos cidadãos nas questões ambientais, no sentido de incentivar 
uma consciência global e uma responsabilização individual para com o am-
biente, continuarão a debater-se temas da atualidade, oferecendo ao público 
a possibilidade de integrar a discussão em formato de fóruns abertos com 
especialistas convidados. 
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HÁ VIDA NO PARQUE! – Fins-de-semana de Ciência em Serralves 
Um projeto realizado em parceria com o CIBIO CIBIO-InBIO – Centro de Inves-
tigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos.

Estes fins-de-semana oferecem um conjunto de CONVERSAS, PERCURSOS 
NO PARQUE e OFICINAS que dão a conhecer a biodiversidade em Serralves. 

Investigadores especialistas a trabalhar em Portugal partilham as suas histó-
rias e aventuras, desvendando pormenores fascinantes do mundo natural em 
momentos organizados à procura e descoberta de aves, insetos e aranhas, 
morcegos e micromamíferos, anfíbios, répteis e plantas (entre outros). 

SABER MAIS SOBRE … AMBIENTE
A Fundação tem como objetivo articular o Sistema de Gestão Ambiental com a 
programação do Serviço Educativo, organizando momentos de aprendizagem 
que visam promover a sustentabilidade e contribuir para a alteração de com-
portamentos no sentido de um consumo mais responsável e de uma cidadania 
mais ativa. 

Pretende-se criar condições para abrir novos eixos temáticos de reflexão e 
partilha de conhecimento em parceria com centros de pesquisa que refletem 
sobre matéria de Ambiente, como eficiência na gestão de recursos naturais, 
qualidade ambiental, relação entre sociologia e ecologia para a sustentabilida-
de, entre outros temas relacionados. 

O ano de 2016 será dedicado ao tema global “Construção sustentável/Requali-
ficação sustentável de habitações”, prevendo a realização de vários Encontros 
subordinados a esta grande linha de reflexão, com acesso modular, dirigidos 
ao público geral interessado e ao público especializado.
Local: Biblioteca de Serralves (domingos)

CURSOS AMBIENTE
Os cursos teórico-práticos na área do Ambiente propõem um conjunto de ex-
periências práticas que apoiam o saber-fazer, valorizando a autossuficiência e 
a criação de redes de partilha de conhecimentos na direção de uma redefini-
ção do conceito de qualidade de vida, sempre em sintonia com o exercício de 
uma cidadania mais informada e consciente. De curta duração, pretendem-se 
acessíveis em termos da abordagem adotada, organização logística e custo, 
possibilitando a sua frequência a jovens estudantes e adultos.

HORTAS E TRANSIÇÃO
Autossuficiência, solidariedade e consumo responsável
O programa HORTAS E TRANSIÇÃO propõe um conjunto de experiências prá-
ticas que apoiam o saber-fazer, valorizando a autossuficiência e a criação de 
redes de partilha de conhecimentos na direção de uma redefinição do concei-
to de qualidade de vida, sempre em sintonia com o exercício de uma cidadania 
mais informada e consciente.

Cuidar e preparar o solo, Jardins de alimentos, Biodiversidade e equilíbrio 
ecológico, Técnicas de poda e multiplicação, Da Horta para o prato, Energias 
Renováveis com tecnologias de baixo custo, Cosmética natural e detergentes 
ecológicos constituem os eixos orientadores, no âmbito dos quais os cursos 
teórico-práticos são propostos.

Funcionam de janeiro a dezembro, maioritariamente ao fim de semana, com a 
duração de meio-dia a 2 dias.
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CURSO DE APICULTURA NATURAL
Na sequência do trabalho desenvolvido no âmbito do projeto educativo da 
Quinta de Serralves, no ano de 2016 será lançado o “Ciclo do Mel” com ativi-
dades dirigidas aos vários públicos, integrando igualmente um curso.

Direcionado para o público adulto sem experiência nesta área, este curso que 
se prolongar-se--á por 5 meses, oferecendo um primeiro contacto com as abe-
lhas e com o seu ciclo de desenvolvimento e suas funções. Os participantes 
aprenderão depois a aplicar os novos conhecimentos sobre a biologia e ecolo-
gia da abelha na planificação das suas intervenções na colmeia. Serão igual-
mente abordadas doenças e planificação da logística de exploração. 

Sendo a Apicultura por tradição uma atividade familiar e aconselhável traba-
lhar no apiário acompanhado, acrescendo o facto do notório interesse de jo-
vens casais pela Apicultura, o Serviço propõe um curso inédito que se adapta 
à participação do casal, oferecendo um desconto ao cônjuge, para que juntos 
possam melhor desfrutar e aplicar os conhecimentos adquiridos.

O “Ciclo do Mel” proporá ainda atividades ao longo do ano vocacionadas para 
famílias e escolas.
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CURSO DE EQUITAÇÃO NATURAL
Um projeto a desenvolver em parceria com a Escola de Equitação do Centro 
Hípico do Porto e Matosinhos. 

No ano de 2016 realizar-se-ão as primeiras experiências no sentido de vir a 
criar com regularidade momentos de interação entre o público e os cavalos da 
Quinta de Serralves, na perspetiva de aprender a ler o cavalo e a sua lingua-
gem corporal e a compreender os seus sentimentos e intenções. Trata-se de 
consolidar formas de estar de respeito pelo animal, ganhando a sua confian-
ça na criação de uma verdadeira parceria. Um cavalo calmo, com confiança, 
aprende muito mais rapidamente a entender o mundo dos humanos e a parti-
cipar nele. A abordagem natural cria bem-estar humano e animal.
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PROGRAMA COM AS ESCOLAS 
É objetivo do Serviço Educativo ser parceiro das Escolas no aprofundamento 
de sua missão educativa, tanto em seu contacto com os alunos como aos 
professores. A programação propõe portanto ampliar as ações desen-
volvidas nos anos anteriores, melhorando a comunicação e o contato 
com as escolas e a qualidade dos programas já desenvolvidos e pode 
ser expressa em linhas gerais pelos seguintes: Visitas as Exposições e ao 
contexto da Casa e do Parque; Visitas a Arquitetura, Visitas-Oficina, Ofi-
cinas, Projeto Anual com Escolas 2015/2016. 

VISITAS PARA PROFESSORES
As visitas para professores fornecem informações e sugestões para a prepa-
ração de atividades dirigidas à comunidade escolar, a realizar na Fundação de 
Serralves, procurando estimular o desenvolvimento de projetos e parcerias.

VISITA-OFICINA
A visita-oficina oferece a possibilidade de descoberta do património de Serral-
ves ao longo de percursos temáticos que conjugam a componente teórica e 
dialogante com a realização de pequenos momentos de experimentação nos 
espaços da Fundação de Serralves, reforçando a dinâmica de comunicação 
adaptada a diferentes públicos.

PROJETO MIRÍADE DE HISTÓRIAS – PARCERIA COM A ESCOLA 
BÁSICA DA PONTE 
O programa O MIRÍADE DE HISTÓRIAS que teve sua versão piloto no ano leti-
vo 2014/2015 com um grupo de alunos da Escola Básica da Ponte é um projeto 
através do qual o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, em parceria 
com a Laredo, inverte a sua relação com o público escolar: os alunos, em vez 
de virem ao museu seguir uma visita guiada, propõem-nos percursos e modos 
de relação com um Museu e com as obras em exposição. O projeto explora as 
possibilidades de relação entre museu e escola, criando laços afetivos e de 
trabalho entre os dois lugares. Um trabalho de continuidade (de 3 a 4 meses) 
realizado entre a escola e o museu permite que este seja apropriado como ma-
téria e recurso de trabalho no espaço escolar. Ao final é realizada uma visita 
guiada orientada pelos alunos na qual alunos e professores desenvolvem um 
processo colaborativo de trabalho que impele à construção dos sentidos e sig-
nificados das obras de arte, numa partilha que os envolve no próprio processo 
criativo implícito na receção da Arte Contemporânea.

Perante o sucesso do mesmo – tanto ao nível de relação com o público, de impacto 
na comunicação social, de contributos para o processo educativo desenvolvido 
na escola propomos o envolvimento de 3 escolas neste projeto para o ano 2016.

OFICINAS
OFICINAS ARTES
Estas oficinas visam alargar horizontes de referência, mobilizar saberes trans-
versais, valorizar a experimentação, desenvolver a autonomia e estimular a 
criatividade. Realizam-se em sala, no Parque ao ar livre, entre o Museu e a 
Casa de Serralves ou em articulação com a Biblioteca. 

O TRATO DO RETRATO; TINTA À SOLTA!; IMAGINÁRIO DE SONS; ISTO NÃO 
É UM LIVRO!; AS ÁRVORES TAMBÉM CONTAM ESTÓRIAS ; MÃOS, BRAÇOS 
E ABRAÇOS; MÁQUINA DE SOLTAR IDEIAS; VER DE OLHOS FECHADOS; UM 
GIGANTE NO MEU BOLSO; CORPO-COISA; PEDRA, PAPEL, TESOURA; ENCON-
TROS NO MUSEU: ARTE CONTEMPORÂNEA E ARQUITETURA
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OFICINAS AMBIENTE E ARTES
Estas oficinas potenciam a proximidade entre as Artes e o Ambiente e desa-
fiam-nos a descobrir de forma sensível os espaços da Fundação de Serralves. 
Entre as oficinas oferecidas destacamos: ARTE DO PARQUE e O MUNDO DAS 
PEQUENAS COISAS.

OFICINAS AMBIENTE
O programa de oficinas de educação ambiental oferece um conjunto de ati-
vidades centradas na aprendizagem de conteúdos de ciências e de conceitos 
que visam promover a sustentabilidade e a cidadania. Estimular a curiosidade 
e fomentar o conhecimento através da experiência e observação, são objeti-
vos transversais aos programas pedagógicos de Ambiente.

Cada programa propõe a participação em várias oficinas ao longo do ano leti-
vo e possibilita o estabelecimento de pontes temáticas com os currículos esco-
lares. As oficinas desenvolvem-se no Parque de Serralves em sala e ao ar livre.

CLUBES DA NATUREZA; PARQUE À VISTA!; MINICIENTISTAS; PÉS AO CAMINHO, 
MÃOS À HORTA!; AULAS DE CAMPO; AMBIENTE E SAÚDE; CIENTISTAS NO PAR-
QUE; COZINHAR COM O SOL; VIVER COM ENERGIA; ANIMAIS DA QUINTA.
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BIOBLITZ SERRALVES ESCOLAS 2016
6 MAI 2016

Desenvolvido em parceria com o CIBIO-InBIO – Centro de investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos.

O BioBlitz Serralves 2016 é um evento que tem como objetivo encontrar e 
identificar o maior número de espécies, numa área específica, ao longo de 
um curto período de tempo, funcionando como uma “inventariação biológica 
relâmpago”. 

Aberto a alunos e professores, todos são convidados a ajudar os Investigado-
res a encontrar plantas e animais no Parque de Serralves. 

O programa oferece saídas de campo, oficinas educativas, sessões de moni-
torização em autonomia e um BioQuiz, um jogo animado de perguntas sobre 
Biodiversidade – atividades conduzidas e orientadas por investigadores espe-
cializados do CIBIO-InBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recur-
sos Genéticos e pela equipa de Educadores do Serviço Educativo/Ambiente.

Todas as atividades representam uma oportunidade única de partilha entre a 
comunidade escolar e a científica para experienciar relações de proximidade 
com o Ambiente, visando aumentar a consciencialização das crianças e jovens 
sobre a Biodiversidade dos espaços naturais que os rodeiam e de que forma 
esta diversidade pode melhorar a nossa qualidade de vida. 
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PROJETO ANUAL COM ESCOLAS 2015/2016 
AS IMAGENS DO CORPO
O Serviço Educativo da Fundação de Serralves desenvolve todos os anos um 
projeto através do qual é promovido um envolvimento continuado da comunida-
de escolar. Em torno de um eixo temático criamos uma programação transdisci-
plinar que faz uso das valências proporcionadas pela programação do Museu e 
do Parque de Serralves. O programa em sua totalidade é composto por:

• Um seminário de abertura; 
• Oficinas experimentais e palestras para professores e para alunos, 

orientadas por artistas e educadores da equipa do Serviço Educativo; 
• Debates sobre o processo de trabalho; 
• Uma exposição com todos os trabalhos apresentados pelas escolas par-

ticipantes 
• Publicação final. 

O tema definido para o ano 2015–2016: AS IMAGENS DO CORPO centra-se na 
reflexão sobre o corpo e no seu imaginário na contemporaneidade. Que ideia te-
mos hoje do nosso corpo? Como o representamos e sentimos? Que lugar ocupa 
no espaço social, natural e virtual? Que lugar lhe damos na rua, nas escolas, em 
casa, nas relações que estabelecemos com os outros? De todos os quadrantes 
chegam indícios de uma inquietação com o corpo, sinal de que se tornou um pal-
co fértil de imaginação e interrogação. Hoje vão-nos surgindo em catadupa notí-
cias sobre clones, robots, cyborgs, engenharia genética, que parecem denunciar 
um desejo contemporâneo pelo híper-corpo, ao mesmo tempo que sublinham 
a sua obsolescência e exaustão. São estas as questões que vos desafiamos a 
pensar e a imaginar com - Projeto Anual com Escolas deste ano.
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ENCONTRO ANUAL DE FORMADORES
Em Setembro de 2016 realiza-se o Encontro Anual de Formadores, com o obje-
tivo de apresentar o programa de atividades, e assim possibilitar a sua integra-
ção nos projetos educativos e culturais das escolas. O objetivo do encontro é, 
além de apresentar as propostas para o ano letivo estabelecer com as escolas 
uma relação cada vez mais cúmplice e dinâmica. Neste dia é também apresen-
tado o tema do Projeto Anual com Escolas e são abertas as inscrições para a 
participação das escolas e professores.

ESCOLA AMIGA/PROFESSOR AMIGO
ESCOLA AMIGA 
O projeto ESCOLA AMIGA tem como objetivo fortalecer as relações entre 
Serralves e as Escolas para que, em conjunto, se possam definir formas efi-
cazes de colaboração no domínio da educação. É uma parceria que convida 
cada Escola a apoiar objetivos de cooperação mútuos no sentido de promo-
ver o envolvimento da comunidade discente e docente em atividades desen-
volvidas pelo Serviço Educativo de Serralves. Conheça todas as vantagens 
em www.serralves.pt

PROFESSOR AMIGO DE SERRALVES (CATEGORIA INDIVIDUAL)
Desconto de 50% na adesão ao programa Amigo de Serralves (modalidade 
individual), mediante apresentação de comprovativo. Entre outras regalias, os 
Amigos podem visitar Serralves gratuitamente durante todo o ano.

http://www.serralves.pt/
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PROTOCOLO COM A CÂMARA 
MUNICIPAL DO PORTO
Os projetos “Porto de Crianças” e “Porto a Ler” são programas municipais de 
coadjuvação curricular que funcionam em tempo letivo, conjugando educação 
não formal e educação formal no exercício de estratégias, áreas e espaços 
pedagógicos diferenciados e inovadores. 

Ambos visam contribuir para o sucesso escolar e desenvolvimento integral 
das crianças, criando condições de interação máxima entre o jardim-de-infân-
cia, a escola e restante comunidade educativa, pela articulação de diferentes 
contextos de ensino/aprendizagem. 

Em 2015-2016, a renovação do protocolo estabelecido entre a Fundação de 
Serralves e a Câmara Municipal do Porto permite dar continuidade aos se-
guintes projetos, no âmbito dos programas municipais “Porto de Crianças” e 
“Porto a Ler”: “Bichos”, “Os sentidos do meu corpo em ação”, “À descoberta 
das Estações do ano”, “Uma história pelo correio”, “Lengalengas” e “Leituras 
de mim”. 

Cada um destes programas é composto por 10 oficinas, em oferta a 8 turmas 
e acontecem, alternadamente, na escola e no museu. 

É ainda lançado um novo programa de educação em ambiente e artes, deno-
minado “O mundo das pequenas coisas”, integrado no “Porto de Crianças”, 
nos mesmos moldes de funcionamento.

CRIANÇAS E FAMÍLIAS
FÉRIAS EM SERRALVES
Férias em Serralves é um programa de oficinas com caráter lúdico dirigido a 
crianças e jovens dos 4 aos 12 anos de idade, desenvolvido durante os perío-
dos de férias letivas. Em contacto com o Museu de Arte Contemporânea, com 
o Parque e com a Quinta, as crianças são convidadas a explorar estes espaços 
através do seu envolvimento em atividades que valorizam a curiosidade e a 
criatividade, a experimentação e a vivência em grupo. 

A Fundação de Serralves é uma entidade organizadora de Campos de Férias, 
registada na Direção Regional do Norte do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, I.P., com o número de registo 79/DRN.

Dentre os programas desenvolvidos destacamos: FÉRIAS DE NATAL EM SER-
RALVES, FÉRIAS DA PÁSCOA EM SERRALVES e FÉRIAS DE VERÃO EM SER-
RALVES

PROGRAMA ANUAL PARA FAMÍLIAS
Ver, experimentar, criar, brincar, passear, descansar, descontrair, em percursos 
de exploração, em oficinas e exposições, em conversas e piqueniques, à des-
coberta da arte e dos artistas, mas também do ambiente, da biodiversidade e 
da paisagem. 

Este programa oferece atividades gratuitas para todas as idades todos os do-
mingos de manhã.
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No âmbito do programa Famílias em Serralves, estão previstas atividades de 
celebração de Dias Temáticos, que representam bons motivos para uma ma-
nhã bem passada em Serralves, onde oficinas e percursos dirigidas a todos, 
desde os mais miúdos aos mais graúdos, divertem, desenvolvem a criatividade 
e procuram comunicar novas práticas e perspetivas.

COMEMORAÇÕES
SERRALVES EM FESTA
O Serralves em Festa propõe celebrar Serralves como um espaço inclusivo 
multidisciplinar da arte contemporânea e da cultura, incorporando ainda o 
pensamento e práticas ligadas à reflexão sobre o meio ambiente e a paisagem.

A programação integrará propostas que ilustram a interação das artes visuais 
com as artes performativas, nas áreas disciplinares da Performance, Música, 
Dança Contemporânea, Teatro e Cinema, Arquitetura e Ecologia, apresenta-
das numa relação estreita e integrada com as atividades regularmente de-
senvolvidas no Museu e no Parque de Serralves: à imagem do ano de 2015, o 
próximo Serralves em Festa dará protagonismo à relação com os seus públi-
cos, bem como aos diferentes interlocutores artísticos da cidade, desde asso-
ciações culturais a escolas artísticas, proporcionando encontros singulares e 
perspetivas de outras colaborações. As parcerias com instituições portugue-
sas ligadas à arte, à cultura e ao ambiente continuarão a ser privilegiadas, 
tornando a Fundação de Serralves, mais uma vez, o maior ponto de encontro 
de quem pensa e programa no nosso país. 

Em 2016 assinalamos novamente a programação de projetos performativos 
realizados por encomenda e apresentados em espaços não convencionais - 
lugares não teatrais motivando a criação ‘site specific’ – em diálogo com os 
espaços da Fundação de Serralves, nomeadamente os Foyers do Museu e Au-
ditório, Casa e Parque de Serralves.

Considerado anualmente como um evento que mobiliza a cidade do Porto, o 
Serralves em Festa deslocar-se-á ainda para fora dos muros da Fundação atra-
vés de um programa performativo que ocupará e revelará lugares distintos da 
nossa cidade.

FESTA DE OUTONO
A Festa do Outono é um evento que acontece no último domingo de setembro. 
Dirige-se a famílias e pretende provocar a reflexão sobre o que se pode fa-
zer para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Constituem 
base para a reflexão os conceitos de pico de petróleo e transição, que trazem 
para a ribalta nesta época contemporânea a importância da criação de uma 
economia de proximidade, justa e solidária. Neste âmbito, ganham relevo a 
produção de alimentos em modo biológico, as dietas alimentares alternativas, 
o consumo responsável, a geração de energia alternativa local e a gestão cui-
dada dos recursos essenciais à vida, como a água. Nesta iniciativa são ainda 
dadas a conhecer artes e ofícios tradicionais, cujo desaparecimento iminente 
representa a perda de toda uma cultura e conhecimento adquirido durante 
muitas gerações. Oficinas educativas, música, dança e ciência fazem deste um 
dia especial para viver em família! 
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DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS
O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi criado pelo ICOMOS a 18 de 
abril de 1982 e aprovado pela UNESCO no ano seguinte. Esta comemoração tem 
como objetivo sensibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do 
património, bem como para o esforço envolvido na sua proteção e valorização.

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
Para comemorar este dia, o SE propõe ampliar a oferta de visitas guiadas no 
próprio dia, e oferecer ao público no domingo seguinte, a possibilidade de fre-
quentar uma oficina livre, vocacionada para crianças, jovens e famílias.

JORNADAS DO PATRIMÓNIO
As Jornadas Europeias do Património decorrem no final de setembro e são 
uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia, envolvendo 
cerca de 40 países, tendo como objetivo a sensibilização dos cidadãos para a 
importância da proteção e valorização do Património. 

DIA EUROPEU DAS FUNDAÇÕES E DOADORES 2016
O Dia Europeu das Fundações e Doadores foi criado para dar visibilidade às 
Fundações. No dia 1 de outubro, Fundações de toda a Europa juntam-se para, 
num esforço comum, chamar a atenção para o seu trabalho. Neste dia, aco-
lhem eventos e atividades e convidam o público a conhecer mais acerca das 
Fundações. A organização deste dia é, atualmente, da responsabilidade do Do-
nors and Foundations Network in Europe (DAFNE) que, no caso português, é 
representado pelo Centro Português de Fundações (CPF).
A Fundação de Serralves enquanto instituição cultural de relevância nacional 
e internacional focada na sensibilização dos públicos para a Arte Contemporâ-
nea e o Ambiente também celebra este dia.

NATAL EM SERRALVES
Durante os 3 fins-de-semana que antecedem o Natal são desenvolvidas ofici-
nas na área artística e ambiental dirigida a famílias com vista a comemorar a 
época natalícia. Entre as 10h00 e as 17h00, Sábado e Domingo, a participação 
é gratuita e a diversão garantida com experiências e aprendizagens várias!

NOITE EUROPEIA DOS MORCEGOS
Quando se fala em morcegos muitos serão os que os associam a imagens do 
mal e do desconhecido. Porém, ao espreitarmos para o seu mundo descobrimos 
uma realidade muito diferente. Os morcegos são essenciais para a preservação 
do equilíbrio dos ecossistemas, sendo grandes amigos dos agricultores e de vá-
rios setores da economia, enquanto nos vão fornecendo uma grande ajuda no 
tratamento de várias doenças e no desenvolvimento de novos medicamentos.
Através de uma conversa e de Percursos noturnos, vamos perceber porque os 
morcegos são nossos amigos!

COMEMORAÇÕES PARA TODOS
No âmbito do programa Famílias em Serralves, estão previstas atividades de 
celebração de Dias Temáticos, que representam bons motivos para uma ma-
nhã bem passada em Serralves, onde oficinas e percursos dirigidas a todos, 
desde os mais miúdos aos mais graúdos, divertem, desenvolvem a criatividade 
e procuram comunicar novas práticas e perspetivas.

Fevereiro: CARNAVAL, Março: DIA DO PAI, Abril: DIA INTERNACIONAL DO LI-
VRO INFANTIL, Maio: DIA DA MÃE - DIA MUNDIAL DAS FAMÍLIAS - DIA INTER-
NACIONAL DA BIODIVERSIDADE, Julho: DIA MUNDIAL DOS AVÓS, Setembro: 
DIA INTERNACIONAL DA EDUCAÇÃO 
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QUINTA DE SERRALVES
O Serviço Educativo-Ambiente, em estreita relação com a Direção do Par-
que, encontra-se a desenvolver um plano ambicioso de promoção, divul-
gação e ampliação do potencial programático e de lazer da Quinta do Par-
que de Serralves. Este projeto contribuirá definitivamente para afirmar a 
Quinta como um pólo da Fundação com identidade própria, capaz de gerar 
dinâmica e públicos. 

Neste sentido, 2016 será o ano dos primeiros trabalhos e ensaios de progra-
mação dedicada, tendo o ano de 2015 constituído já palco de alguns ensaios 
preliminares.

SABER FAZER/CICLOS DA LÃ, LINHO E SEDA
Neste momento, e especificamente no nosso país, a manufatura é percebida 
de forma polarizada, pertencendo ou à esfera da grande escala industrial ou 
ao artesão que perpetua um trabalho sem outro valor que não o patrimonial.

No entanto, desde o artesanal até ao semi-industrial, a manufatura em peque-
na e média-escala traz consigo um conjunto de especificidades que, embora 
não lhe permitam substituir a produção industrial, a colocam numa posição 
distinta e com vantagens competitivas também distintas. As vantagens, essas, 
são de ordem económica, ambiental e social.

O programa Saber Fazer propõe-se abordar esta temática de forma a tornar a 
informação acessível, apetecível e experimentável, já que o foco é um público 
generalista que, em muitos casos, irá entrar em contacto com esta realidade 
pela primeira vez. 

Para o desenvolvimento do tema são usadas as fibras têxteis como mote, já 
que, além de estarem intimamente ligadas a duas áreas de desenvolvimento 
estratégico (agricultura e manufatura), são também materiais omnipresentes 
no nosso dia-dia, sendo facilmente reconhecidos pelo público em geral, o que 
propicia a recetividade.

No ano de 1015 foram criadas as condições, plantadas pela primeira vez as 
plantas, instalado um módulo de criação de bichos-da-seda e testada a lã do 
rebanho de ovelhas da Fundação. Foram realizados contactos e parcerias-
-chave para a captação de know-how para o processamento das fibras. Todo o 
processo foi acompanhado e registado.

2016 será o ano de disponibilização do saber coligido, na forma de dossiers 
pedagógicos, e da oferta de programação dedicada aos ciclos do linho, da lã e 
da seda, através da organização de oficinas práticas de experimentação livre, 
orientadas por profissionais com vasta experiência nas várias áreas - ofere-
cendo ao público um primeiro contacto e a aprendizagem de algumas técnicas 
de manufatura de pequena escala. 

Será ainda iniciado um projeto-piloto relativo a plantas tintureiras e tinturaria 
natural.

ANIMAIS DA QUINTA
Eixos de atração da Quinta de Serralves por excelência, os animais pisarão 
o palco de novas e surpreendentes maneiras. O Serviço Educativo-Ambiente, 
apresentará propostas educativas em 2016, que será o ano zero da implanta-
ção de projetos de reprodução e maneio no âmbito de uma produção animal 
de excelência. Assim, é objetivo a implementação dos ciclos funcionais de re-
produção animal, devendo a Quinta ser dotada de condições para ver amplia-
do o seu efetivo: por um lado, pela aquisição de novas raças para a coleção 
de raças autóctones da Quinta de Serralves, por outro pela reprodução das 
existentes. Queremos ver mais animais-bebes na Quinta! E seguir o seu ciclo 
de vida, em atividades de contacto direto com eles.
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CICLO DO MEL
A abelha faz parte de um dos mais importantes grupos de seres-vivos do Pla-
neta: os insetos polinizadores. A eles devemos um terço dos alimentos incluí-
dos na nossa alimentação, mas também o Planeta Terra que conhecemos.

Nos últimos 100 milhões de anos os insetos polinizadores e as plantas com 
flor (a esmagadora maioria das espécies de plantas na Terra) evoluíram em 
conjunto. Uns ajudaram os outros a evoluir até serem o que são hoje. Precisam 
uns dos outros para continuar a existir. Se retirarmos os insetos polinizadores 
da equação, o Planeta Terra terá que se reinventar e dificilmente haverá um 
futuro para os seres-humanos.

Hoje, mais do que nunca, a abelha sofre ameaças que provocam já o seu de-
clínio ao nível mundial. 

O Ciclo do Mel pretende trazer para a discussão em Serralves esta problemá-
tica, através da provocação de “Conversas à volta do mel”, projeções-debate, 
oficinas para os vários segmentos de público.
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INCLUSÃO SOCIAL
A natureza e o alcance da função educativa dos museus, parques e outros 
espaços de intervenção cultural têm mudado e crescido significativamente 
nos últimos anos, tendo estes vindo a assumir cada vez mais um papel e uma 
responsabilidade no sentido de promover a inclusão social. É nossa convicção 
que Serralves é um espaço para todos, pelo que é fundamental reunir esforços 
no sentido de identificar e eliminar as barreiras físicas, emocionais, compor-
tamentais, financeiras, que possam existir e que excluam o acesso de muitos 
grupos a atividades de índole cultural. 

Sendo a Fundação de Serralves uma instituição de utilidade pública atenta aos 
desafios que, em cada momento, se colocam à própria sociedade, é nossa prio-
ridade contribuir para a integração de crianças, jovens e adultos em situação 
de desfavorecimento social ou portadoras de deficiências, através de parce-
rias com instituições vocacionadas para o apoio e acompanhamento destes 
grupos, numa estratégia que assenta em ações pedagogicamente orientadas 
e de longo prazo. A partir da qualidade das ações já desenvolvidas pelo SE, 
almejamos a inclusão de ações selecionadas em possíveis candidaturas no 
âmbito do Programa Portugal Inovação Social.

O trabalho enquadra-se numa estratégia de inclusão e ampliação de públicos, 
assumindo-se como eixo de intervenção prioritário na ação da Fundação de 
Serralves 

PROJETO METAS – ESCOLHAS 
A Fundação tem sido parceira, através do seu Serviço Educativo no projeto 
METAS, coordenado pela ADILO, com o apoio do programa ESCOLHAS, que 
visa a oferta cultural a crianças e jovens, oriundas dos bairros sociais do Aleixo 
e da Pasteleira. Neste momento a estrutura local encontra-se em fase de can-
didatura a fundos que viabilizem a participação dos vários parceiros, aguar-
dando a Fundação por orientações para o futuro.

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DR. LEONARDO 
COIMBRA FILHO
O Serviço Educativo tem vindo a manter uma relação de proximidade com o 
agrupamento referido, identificado pelo Observatório para a Segurança Esco-
lar como Território TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária). O 
envolvimento tem passado pela integração dos alunos - crianças e jovens em 
risco de insucesso e abandono escola, oriundos dos bairros sociais próximos 
de Serralves - em oficinas gratuitas, pelo desenho de projetos específicos com 
os professores e pela consultoria técnica informal para os jardins da EB2/3. 

HOSPITAL DE SÃO JOÃO
Programa de sete a oito sessões de trabalho em oficina e de visitas guiadas à 
exposição com um grupo de adultos da secção de psiquiatria do Hospital de 
São João.

LEITURA FURIOSA
Promovida pela Association Cardan, acontece todos os anos, em Maio, na ci-
dade industrial de Amiens (Norte da França). Foi-nos trazida pelo Luiz Rosas 
e pela Eduarda Dionísio. Tem acontecido também em Lisboa (Centro Mário 
Dionísio), em Beja e no Porto. Envolve pessoas que escrevem, pessoas que 
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desenham e pessoas zangadas com a leitura. Num último momento, envolve 
todos quantos queiram participar na festa de ler e escutar o que foi escrito 
(Maison de la Culture d’Amiens, Casa da Achada, Museu de Serralves, Biblio-
teca de Beja).

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GAIA
No ano 2016 o Serviço Educativo irá desenvolver um programa de visitas e 
oficinas destinadas aos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Gaia – Lar 
Residencial António Almeida Costa, um equipamento social para idosos.

OUTRAS PARCERIAS
Ao longo do ano o Serviço Educativo desenvolve contacto com outras entida-
des na área da inclusão que se traduzem na participação dos seus utentes nas 
atividades desenvolvidas regularmente.
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PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
Serralves tem vindo a aprofundar a ligação com instituições vocacionadas para 
o acompanhamento de grupos com necessidades especiais/portadores de de-
ficiência, através da organização de programas contínuos, com periodicidade 
semanal ou mensal, permitindo assim a descoberta do património da Fundação.

As propostas são adequadas às características dos grupos, tendo por objeti-
vo despertar atitudes relacionais, desenvolver a autonomia, a capacidade de 
concretização, sempre em colaboração com os respetivos técnicos. Em 2016, o 
Serviço Educativo pretende ainda ampliar as ações já desenvolvidas, com um 
programa especialmente desenvolvido para receber portadores de deficiência 
acompanhados das famílias.

VISITAS EM LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA 
A partir de maio de 2015, a Fundação de Serralves oferece mensalmente visi-
tas orientadas em Língua Gestual Portuguesa (LGP). Especificamente dirigi-
das à comunidade surda, estas visitas recebem os visitantes na sua língua na-
tural, para um diálogo sobre as exposições no museu, a arte contemporânea, 
a arquitetura e a paisagem de Serralves. 

OFICINAS
O programa de oficinas pretende explorar de uma forma dialogada e dinâmica 
o património vivo de Serralves - desde a componente natural do Parque aos 
desafios convocados pelo universo das exposições de arte contemporânea no 
Museu. As diferentes propostas interpelam a perceção sensorial e despertam 
a curiosidade para a experiência e para o contacto com novos temas, mate-
riais e suportes. Formas renovadas de relação com a pintura, o desenho, a 
expressão corporal, a construção e o contacto com a Natureza, serão desen-
volvidas em ambiente de permanente participação e afetividade.
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COLABORAÇÕES, PROTOCOLOS E 
OUTRAS PARCERIAS
Projetos em parceria com outras instituições desenvolvidos no âmbito da edu-
cação não formal. 

ACADEMIA UBUNTU/INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA
A Academia Ubuntu é um projeto de capacitação de jovens com elevado po-
tencial de liderança em contextos de exclusão social. O programa desenvolve-
-se a partir do Ubuntu, um conceito africano que significa “Eu sou porque Tu 
és”, a partir do qual é possível traçar um percurso de formação para uma 
Liderança Servidora. A Fundação de Serralves estabeleceu, em relação com 
o Serviço Educativo, um protocolo de colaboração com esta Academia que se 
tem vindo a desenvolver desde o início de 2013.

PROJETO INTERGERACIONAL 
Resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal do Porto/Fundação Por-
to Social e o Serviço Educativo da Fundação de Serralves, o projeto intergera-
cional TENHO 25 ANOS envolve um grupo de adolescentes do Centro António 
Cândido e um grupo de adultos na terceira idade que frequentam o Lar do 
Santíssimo Sacramento. O projeto partiu da convicção de que a interação en-
tre as diferentes gerações é um fator fundamental no crescimento equilibra-
do de adolescentes e jovens, bem como na promoção de um envelhecimento 
ativo, saudável e participante a todos os níveis, afetivo, relacional e cognitivo. 
Nas instalações das instituições envolvidas e nos espaços de Serralves são de-
senvolvidas atividades e encontros fomentadores de uma relação harmoniosa 
marcada pela aprendizagem comum e a partilha de experiências.

Projeto “Horta da Oliveira” 
“Horta da Oliveira” é um projeto que visa a criação de hortas solidárias para 
famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social num terreno muni-
cipal desocupado situado no meio dos bairros sociais na Freguesia de Cam-
panhã. Integrará ainda uma horta acessível para famílias com pessoas com 
deficiência e uma horta pedagógica para a Escola do Falcão.

Os beneficiários deste projeto poderão produzir alimentos de elevada quali-
dade que contribuirão para o reforço do rendimento familiar. Poderão ainda 
partilhar momentos de lazer e convívio num espaço harmonioso, multifuncio-
nal e ambientalmente equilibrado, o que contribuirá para a integração dessas 
pessoas pertencentes às franjas mais desfavorecidas da sociedade urbana.

O projeto será desenvolvido pelo Município do Porto em articulação com a 
Fundação de Serralves e com a participação de voluntários e de diversos par-
ceiros locais, o que será relevante não só para conseguir um bom entrosa-
mento com a comunidade, como também para assegurar a continuidade e 
sustentabilidade do projeto.



Rede Portuguesa de Agricultura Urbana e Periurbana
A Fundação integra, através do trabalho do Serviço Educativo, esta rede cria-
da em 2011 que pretende constituir-se enquanto organização aberta, inclusiva, 
de carácter flexível e horizontal, agregando atores institucionais de diferentes 
níveis e de natureza diversa. A criação desta Rede teve como objetivo princi-
pal a promoção do debate e a troca de experiências em torno do desenvolvi-
mento sustentável da agricultura urbana e peri-urbana em Portugal. 

COST – Urban Agriculture Europe
A agricultura urbana (AU) pode desempenhar um papel fundamental para 
resolver dois desafios com que a sociedade contemporânea se confronta: a 
crescente urbanização e a segurança alimentar. Pode constituir uma ferra-
menta para apoiar o desenvolvimento urbano sustentável resiliente através 
da criação de paisagens urbanas multifuncionais. Esta Ação foi criada com a 
consciência da necessidade de se desenvolver uma abordagem Europeia es-
pecífica, capaz de integrar as suas especificidades únicas e o papel da Política 
Agrícola Comum (PAC). A Fundação participa nesta rede de especialistas in-
ternacionais, cuja mobilidade é financiada integralmente pelo COST, ao nível 
do intercâmbio de experiências, através dos projetos de hortas sociais desen-
volvidos pelo Serviço Educativo em parceria com a Escola Superior Agrária 
de Coimbra.

RELACIONAMENTO COM MECENAS

Em articulação com a Direção do Museu, Direção Geral e a Direção Comercial, 
Desenvolvimento e Comunicação, e dentro do leque de atividades desenvolvi-
das pelo Serviço Educativo, disponibilizamos programas que possam conduzir 
os nossos mecenas e os seus colaboradores a um maior envolvimento com a 
programação de Serralves. Estes programas são construídos em articulação 
com as necessidades específicas dos nossos mecenas e poderão incluir visi-
tas guiadas exclusivas para mecenas e seus colaboradores (incidindo tanto 
sobre a programação expositiva - parque e museu - como sobre o património 
arquitetónico), seminários de sensibilização à arte contemporânea e outras 
atividades agendadas pontualmente.

Propomos também a realização de programas específicos oferecidos às em-
presas parceiras da Fundação de Serralves com visitas e/ou visitas-oficina des-
tinadas aos funcionários.
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PARCERIAS COM UNIVERSIDADES E 
CENTROS DE INVESTIGAÇÃO 
O Serviço Educativo conta com a colaboração de universidade e centros de inves-
tigação protocolados com Serralves. Esta colaboração desenvolve-se a três níveis:

• Suporte técnico-científico ao desenho de conteúdos e validação de dados 
gerados nos programas educativos;

• Participação em ações de formação e acolhimento de projetos de inves-
tigação;

• Colaboração em grupos de trabalho e investigação.

SUPORTE TÉCNICO-CIENTÍFICO
CIBIO-InBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos 
do ICETA (Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares)/
Universidade do Porto
AEPGA - Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino
ESAC – Escola Superior Agrária de Coimbra 
CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
LPN - Liga para a Proteção da Natureza
Quercus
AMIBA – Associação de Criadores de Bovinos da Raça Barrosã
Universidade do Porto
Universidade Católica - Escola das Artes

COLABORAÇÕES EM FASE DE ESTUDO/FORMALIZAÇÃO:
Escola de Equitação do Centro Hípico do Porto e Matosinhos
UPTEC - Polo das indústrias criativas da Universidade do Porto
Instituto de História de Arte - Universidade Nova de Lisboa
Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade (i2ADS)/ Curso Douto-
ral em Educação Artística (DEA)

PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO E ACOLHIMENTO DE PROJETOS
MÓDULOS DE FORMAÇÃO
Parcerias informais com várias universidades no âmbito da colaboração em 
formações pontuais e módulos de mestrado, nas áreas da arte contemporâ-
nea, educação e ciências do ambiente. 

ESTÁGIOS 
Acolhimento de estagiários com vista a possibilitar aos jovens a aquisição de 
experiências profissionais e a partilha de conhecimentos no âmbito de ação 
da Fundação de Serralves. 

Estágios previstos: Escola Superior Educação do Instituto Politécnico do Porto

DOUTORAMENTOS 
O Serviço Educativo constitui-se como um caso especial de estudo, revestin-
do-se de características únicas pela Missão que reafirma e imprime nas suas 
atividades, no âmbito da Arte, do Ambiente e da Arquitetura.

Anualmente são recebidas inúmeras solicitações por parte de investigadores, do-
centes e doutorandos para melhor conhecerem as áreas de atuação do Serviço Edu-
cativo, através do estudo crítico de modelos, metodologias e práticas, contribuindo 
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para a fundamentação científica e problematização dos estudos sobre museus. É 
com agrado que estas colaborações são acolhidas, por se considerar uma mais-va-
lia para ambas as partes a promoção do conhecimento e avaliação dos resultados, 
bem como a consecução dos objetivos definidos para as atividades desenvolvidas.

Em 2016, o Serviço Educativo dará continuidade à colaboração no seguinte 
Doutoramento:

• Doutoramento em Ensino e Divulgação das Ciências - Especialização em 
Divulgação das Ciências, Avaliação dos programas e dos projetos de Co-
municação e Educação Ambiental do Serviço Educativo - Ambiente da 
Fundação de Serralves (1988-2012), FCUP/ICS-UL, Universidades do Por-
to e de Lisboa.

COLABORAÇÃO EM PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E GRUPOS DE 
TRABALHO
Projeto de investigação-ação “Museus da Cidade do Porto: desafios para a 
construção de territórios”

Projeto CMP_Educação: Grupo de trabalho ‘Oferta educativa/Formativa’, inte-
grado no Projeto Educativo Municipal da Câmara Municipal do Porto.



SUPORTES EDUCATIVOS E 
PUBLICAÇÕES
INTERPRETAÇÃO E SUPORTES DIGITAIS - ARTES
Em 2016 o Serviço Educativo-Artes pretende desenvolver a produção de ma-
terial interpretativo, dando continuidade a alguns suportes interpretativos 
criados em anos anteriores e desenvolvendo ainda outros suportes:

FOLHA DE FAMÍLIAS
Conceção para cada exposição das galerias do museu, de uma folha de exercí-
cios que estimulam a visita em família e a exploração das obras apresentadas. 
Esta folha de famílias é concebida por uma ilustradora que, de forma lúdica e 
informada, propõe percursos, perspetivas e coloca questões sobre as obras 
apresentadas.

O Serviço Educativo-Artes propõe a ampliação desta oferta em suporte digital 
na aplicação multimédia do Museu. 

DOSSIERS PEDAGÓGICOS
Dar continuidade à conceção de dossiers pedagógicos sobre a arquitetura da 
Fundação de Serralves, iniciados em 2015:

• O Museu de Serralves
• A Casa de Serralves
• A Arquitetura Paisagística em Serralves

Planeamento de um dossier pedagógico sobre Questões de Arte Contemporânea

Dossiers pedagógicos para um conjunto de exposições selecionadas da pro-
gramação do Museu de Serralves para 2016.

Público-alvo: Professores e outros pedagogos, profissionais de serviços educativos.

BLOGUE
A construção de um blogue dedicado à educação artística no Museu de Serral-
ves permitirá aumentar o registo das ações desenvolvidas pelo Serviço Educa-
tivo-Artes além de criar um novo canal de divulgação e memória do trabalho 
desenvolvido. Objetivos: arquivo vivo, divulgação, aproximação da dinâmica 
da comunicação virtual; alcançar de outro tipo de públicos.

VISITAS MULTIMÉDIA
Conceção de visitas multimédia e de aplicações móveis (para tablets e telemó-
veis), a disponibilizar ao visitante individual através da nossa página internet 
ou através dos tablets disponíveis no museu.

Além das propostas específicas relacionadas à programação expositiva, as 
visitas multimédia possuem potencial para oferecer ao público novas formas 
de vivenciar a visita à Fundação de Serralves e o seu património. Por meio de 
percursos, recortes e proposições com aporte poético, tais como: “proposta 
do educador”.
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AUDIOGUIAS
Conceção de visitas áudio focadas na dimensão arquitetónica da Fundação de 
Serralves - O Museu de Serralves; A Casa de Serralves; A Arquitetura Paisagís-
tica em Serralves - a disponibilizar ao visitante individual.

Uma vez que os recursos multimédia apresentam amplas possibilidades no 
âmbito do visual, o Serviço Educativo-Artes propõe exploração das caracterís-
ticas inerentes ao formato “audioguias” por meio da sugestão de roteiros de 
exploração sensorial e relações entre a Coleção e o Património com a música. 

VÍDEOS PEDAGÓGICOS
Conceção, juntamente com o Serviço de Comunicação, departamento respon-
sável pela produção técnica, de vídeos pedagógicos de introdução às exposi-
ções patentes no museu e com conteúdos relacionados com as atividades do 
Serviço Educativo-Artes.

SUPORTES EDUCATIVOS - AMBIENTE
DOSSIERS PEDAGÓGICOS/SABER FAZER
Em 2016 o Serviço Educativo-Ambiente, na sequência do projeto em curso 
“Saber Fazer” realizará as atualizações pertinentes aos dossiers pedagógicos 
digitais construídos em volta dos ciclos da lã, linho e seda, e lançará um novo 
dossier acerca das Plantas Tintureiras e seus usos.

PUBLICAÇÕES
Projeto Anual com Escolas

Publicação final relativa ao Projeto Anual com Escolas, este ano sob o tema 
“As Imagens do Corpo”. 

Público-alvo: Professores e outros pedagogos, estudantes, profissionais de 
serviços educativos.

Brochuras e Fichas Informativas das Atividades do Serviço de Educação (su-
porte papel e online).
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PARQUE 
DE SERRALVES
AMBIENTE, 
BIODIVERSIDADE E 
PAISAGEM
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APRESENTAÇÃO DO DIRETOR – JOÃO ALMEIDA

Tendo como fundamento a sua missão e objetivos estratégicos delineados até 
2019, o Plano de Atividades da Direção do Parque para 2016 centrar-se-á nos 
seguintes eixos de ação fundamentais: 

1. PROGRAMAÇÃO E VISIBILIDADE

2. CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PARQUE

3. RECONHECIMENTO DO PARQUE ENQUANTO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, 
PAISAGÍSTICO, NATURAL E SOCIAL 

A programação e a divulgação para o público são fundamentais para manter 
e aumentar o grau de fidelização de quem nos visita. Assim, em 2016 será 
desenvolvido um conjunto de atividades dirigidas a público adulto em geral 
e especializado tais como uma conferência internacional na temática dos jar-
dins, conferências e palestras informais com investigadores, uma exposição 
“O Parque em UV”, uma exposição de fotografia dedicada à flora e fauna do 
Parque com recurso a filtros ultravioleta, e respetivo catálogo e novamente 
um grande evento de iluminação ornamental do Parque que decorrerá ao lon-
go do mês de julho. 

Realizar-se-á também ao longo de dois dias a terceira edição do Bioblitz – in-
ventariação relâmpago da biodiversidade do Parque, que à semelhança da 
edição de 2015 terá igualmente um dia dedicado exclusivamente ao público 
escolar e contará novamente com a participação de um conjunto alargado de 
investigadores. Continuarão de igual forma a ser potenciados momentos de 
descoberta dos valores paisagísticos e naturais do Parque através da realiza-
ção de visitas temáticas especializadas e de um novo conjunto de momentos 
de meditação no Parque. No que respeita a informação para disponibilização 
ao público, novos conteúdos e funcionalidades serão desenvolvidos para a 
plataforma de monitorização “Biodiversidade e Ambiente” e para o “Explora-
dor de Plantas do Parque”, nomeadamente uma aplicação para smartphone 
associada ao explorador de plantas. Prevê-se ainda a instalação de sinalética 
direcional e informativa na Quinta de Serralves.

O trabalho de estudo e investigação sobre os valores naturais e paisagísticos 
do Parque que tem vindo a ser desenvolvido em parceria com o CIBIO/InBIO, 
ao abrigo do Protocolo FS/CIBIO/FCT continuará no decorrer de 2016. Estes 
estudos de base encaram-se como fundamentais pois possibilitam o suporte 
técnico para o desenho de novas ações de programação e para a elaboração 
de ações de conservação e valorização do Parque. 

Ao nível da conservação e valorização da singular identidade histórica do Par-
que, serão desenvolvidas diversas ações, nomeadamente ao nível de estrutu-
ras construídas (muros, escadas cercas e pavimentos) e ao nível do coberto 
vegetal do Parque, considerando-se primordiais as intervenções de recupera-
ção de canteiros de Ophiopogon japonicus na Alameda dos Liquidâmbares e 
do Jardim das Aromáticas, no qual se prevê ainda a instalação de um pequeno 
“jardim dos sentidos” para invisuais.

Outras ações complementares serão desenvolvidas tais como a valorização do 
potencial da Quinta de Serralves, através renovação e diversificação do efeti-
vo animal, melhoria das condições de acolhimento dos visitantes e realização 
de oito mercados sazonais de produtos hortícolas biológicos e regionais.

A generalidade das ações referidas serão, como habitualmente, concretizadas 
com o envolvimento total da equipa de manutenção do Parque que continuará 
diariamente a assegurar as tarefas fundamentais para a sua salvaguarda.
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PROGRAMAÇÃO E VISIBILIDADE

GRANDES MOMENTOS  
DE PROGRAMAÇÃO

No âmbito da reflexão especializada em torno da arte dos jardins, da paisagem 
e dos valores naturais que lhes estão associados, em 2016 o Parque continua-
rá a organizar grandes momentos programáticos, com vista a contribuir para 
a reflexão alargada nestes domínios.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL “EXPOSIÇÕES  
- OS TEMPOS E OS LUGARES. 
Do Palácio de Cristal de 1865 a Paris de 1937”
Nesta conferência pretende-se abordar o contributo das Exposições Interna-
cionais para o desenho e construção do espaço exterior, tomando como ponto 
de partida o Palácio de Cristal do Porto e seus jardins, inaugurados há 150 
anos (2015) para receber a Exposição Internacional de 1865 - razão pela qual 
esta efeméride é agora evocada - e que ainda hoje representam um dos ex-
-libris da cidade. A abordagem termina com a Exposição Internacional de Paris 
de 1937 planeada por Jacques Gréber, autor do Parque de Serralves (1932) 
que é hoje um espaço de referência e de relevância incontornável na vida con-
temporânea do Porto. No âmbito desta Exposição, Gréber publica o catálogo 
“Jardins Modernes”. Neste mesmo ano realizam-se acontecimentos decisivos 
para a racionalização e sistematização de fundamentos contemporâneos da 
Arquitetura Paisagista, como o primeiro ‘Congresso internacional dos Arqui-
tetos de Jardins’ e a exposição no Museu de Arte Moderna de São Francisco, 
“Contemporary landscape architecture and its sources”. No âmbito da con-
ferência, será publicado um livro de atas, reproduzindo e desenvolvendo os 
conteúdos nela apresentados. 

“HÁ LUZ NO PARQUE II”
Dando continuidade a esta iniciativa cuja primeira edição, no âmbito do Ano 
Internacional da Luz, teve lugar no verão de 2015, em 2016, nos meses de ju-
lho, e agosto, o Parque voltar-se-á a abrir ao público, vestido de luz. 

Ao longo de todo o Parque, vários percursos, desde a Alameda dos Liquidâm-
bares até à Quinta de Serralves, árvores e elementos construídos icónicos 
serão novamente decorativamente iluminados, transformando o ambiente 
noturno do Parque numa experiência única de magia e luz. 

Programa de atividades paralelas ao “Há Luz no Parque II”
Como complemento a esta instalação de luz no Parque, serão várias as ativi-
dades paralelas a ser desenvolvidas para o público. Momentos musicais, visi-
tas guiadas, workshops de fotografia noturna e noites com horário de abertu-
ra prolongada, dedicadas aos amantes da fotografia, serão vários os motivos 
para uma nova visita ao Parque de Serralves durante o período da instalação. 

EXPOSIÇÃO “O PARQUE EM UV”
Continuando a explorar a flora e fauna do Parque de Serralves sob diferen-
tes, e pouco comuns, pontos de vista, a exposição “O Parque em Ultraviole-
ta”, constituir-se-á como uma nova oportunidade de redescoberta dos seus 
valores naturais, retratando-os através de filtros UV e revelando um mundo 
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escondido de marcadores, apenas percetível aos olhos de alguns animais, que 
os utilizam diariamente na sua busca por alimento. Um catálogo reproduzindo 
os conteúdos expostos será publicado no âmbito da exposição.

Concurso de fotografia “O Parque em UV”
No âmbito da exposição homónima e, seguindo o modelo adotado nas duas 
exposições anteriores, dedicadas à macrofotografia, também em 2016 será 
lançado o desafio aos visitantes e entusiastas da fotografia de retratarem o 
Parque através de fotografia UV. As três fotografias selecionadas pelo júri se-
rão posteriormente expostas na exposição. 

BIOBLITZ
Um Bioblitz consiste na inventariação relâmpago dos seres vivos (animais e 
vegetais) de uma determinada área e cuja finalidade é a de caracterizar a bio-
diversidade aí existente. O conceito surgiu em 1996 nos Estados Unidos da 
América e desde então espalhou-se um pouco por todo o mundo. O objeti-
vo é encontrar e identificar o maior número possível de espécies no Parque 
de Serralves, que serão posteriormente registadas na plataforma online da 
Fundação de Serralves “Biodiversidade e Ambiente”. É simultaneamente uma 
missão científica, um momento de reunião com a Natureza e uma oportunida-
de diferente de fruição e aprendizagem sobre os valores naturais do Parque. 
A edição de 2016 do Bioblitz será realizada em dois dias, sendo o primeiro 
dedicado exclusivamente ao público escolar e o segundo ao público em geral 
decorrendo ao longo de 16 horas, sendo os trabalhos de inventariação (campo 
e de laboratório) acompanhados por investigadores convidados pelo CIBIO.
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PROGRAMAÇÃO CONTÍNUA
O Parque oferece regularmente um conjunto de atividades que visam apro-
ximar diferentes públicos do património natural e construído do Parque bem 
como despertar o interesse por temáticas relacionadas, fomentando a expe-
rimentação em áreas tão variadas como a ciência, a astronomia, o bem-estar 
pessoal e a economia local.

VISITAS
AS ESTAÇÕES DO ANO NO PARQUE
Pela diversidade apresentada pelo seu notável conjunto arbóreo-arbustivo, 
o Parque apresenta uma grande variabilidade sazonal, permitindo um sem 
número de experiências visuais e sensoriais ao longo do ano. Estas visitas 
especializadas, que se realizam uma a cada estação do ano, dão a descobrir 
características e segredos da flora presente no Parque, da sua transfiguração 
sazonal e a do próprio Parque que naturalmente a acompanha.

AS FAMÍLIAS E ASSOCIAÇÕES VEGETAIS DO PARQUE
Complementando as visitas ao Parque e à sua vegetação em cada estação do 
ano, em 2016 voltará a realizar-se o programa de 11 visitas temáticas iniciado 
em 2015. Estas visitas abordam a flora do Parque quer sob o ponto de vis-
ta das famílias - Fagáceas, Pináceas, Cupressáceas, Magnoliáceas e Oleáceas 
quer sob o ponto de vista de outras associações - Plantas Autóctones, Plantas 
Exóticas Ornamentais, Plantas Mediterrânicas, Plantas Florestais, Plantas Ar-
caicas e Plantas de cobertura. 

ÁRVORES NOTÁVEIS
Tal como naturalmente acontece em todas as comunidades, também na gran-
de comunidade que constitui o conjunto arbóreo-arbustivo do Parque, alguns 
dos seus elementos ocupam posições de destaque. Este novo eixo de visitação 
ao Parque dará a conhecer ao visitante os seus mais ilustres e monumentais 
habitantes; as suas Árvores Notáveis. Liquidâmbares, cedros-do-Atlas e do 
Líbano, carvalhos, sobreiros, castanheiros, castanheiros-da-Índia, pinheiros, 
eucaliptos-robusto, araucárias, tílias e sequoias serão as árvores a descobrir, 
assim como as suas histórias e particularidades.

VISITAS DE CELEBRAÇÕES DE DIAS TEMÁTICOS
O Parque continuará a desenvolver visitas comemorativas como celebração 
de dias temáticos nacionais e internacionais como por exemplo o Dia Interna-
cional dos Monumentos e Sítios, as Jornadas Europeias do Património e ainda 
outros como o Dia Mundial da Floresta, o Dia Mundial da Água, o Dia Mundial 
da Terra, o Dia Internacional da Biodiversidade, entre outros.

SERRALVES AO LUAR
Em 2016 será dado seguimento a este programa de visitas noturnas ao Par-
que. A participação nestas visitas noturnas ao Parque de Serralves constitui-
-se como um momento único para conhecer os 18 hectares da propriedade, 
banhados pelo luar. No Serralves ao Luar, os participantes têm a oportunidade 
de, imersos na escuridão, percorrer a diversidade de espaços que compõem o 
Parque e saber mais sobre a sua história e curiosidades. 
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CONVERSAS
CAFÉ COM CIÊNCIA
O Café com Ciência é uma atividade de divulgação científica que promove e 
dá a conhecer, num ambiente muito informal, de grande proximidade com o 
público e acompanhado de um café, quem são os cientistas nacionais, qual o 
seu percurso profissional, qual o âmbito do seu trabalho, quais são os seus mé-
todos de investigação, assim como a partilha de curiosidades e experiências 
pessoais de cada um. Em 2016, realizar-se-ão 9 sessões ao longo do ano, dan-
do continuidade a este ciclo iniciado em 2012 e comissariado pelo CIBIO/InBIO.

OUTRAS ATIVIDADES
ASTRONOMIA NO PARQUE DE SERRALVES
Pela grande curiosidade e envolvimento que esta ação desperta desde o seu 
início em 2013, voltarão a realizar-se no Parque em 2016 diversas ações de 
observação de estrelas, constelações, planetas e outros astros, com recurso à 
utilização de telescópios e com o acompanhamento especializado de astróno-
mos do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto.

MOMENTOS DE QIGONG NO PARQUE
Tirando partido do património de paisagem singular do Parque de Serralves 
que convida à fruição, à contemplação e ao desacelerar dos ritmos frenéticos 
do dia-a-dia, em 2016 será desenvolvido um novo eixo de atividade no Par-
que, através da realização de Momentos de Qigong apoiados na sua paisagem. 
Para além de proporcionar a procura do equilíbrio físico, mental e emocional, 
estes momentos envolverão também os participantes numa apreensão mais 
profunda da paisagem que lhes servirá de cenário.

Através da prática do Qigong é possível recuperar o equilíbrio e a capacidade 
de auto cura do organismo e promover a saúde dos órgãos, articulações, ten-
dões e músculos. Aumenta também a estabilidade e o equilíbrio mentais, além 
de cultivar a serenidade e a energia.

MERCADOS SAZONAIS
Pretende-se dinamizar em 2016 oito mercados sazonais, dois por estação do 
ano, ao domingo, no Pátio da Nogueira da Quinta de Serralves. Estes mercados 
oferecerão ao público a possibilidade de adquirir hortícolas biológicos bem 
como outros produtos de caráter regional - alimentar ou outros, promovendo 
a produção de proximidade sustentável, o comércio e a economia locais. No 
decorrer dos Mercados serão ainda dinamizadas demonstrações de temáticas 
relacionadas com práticas de conserva de alimentos, culinária e outras, relati-
vas às diferentes estações do ano.

ROTAS DA BIODIVERSIDADE
Tendo como objetivo a contextualização da riqueza da paisagem e da biodiver-
sidade do Parque de Serralves, este serve como ponto de partida para itinerá-
rios de interesse científico, explorando habitats rurais ricos em biodiversidade 
da região Norte de Portugal. 

Os itinerários serão conduzidos por especialistas/cientistas convidados de 
acordo com a área geográfica/temática abordada e consistem em percursos 
diferenciadores que estimulam a descoberta de espaços, diversidade de pai-
sagens e espécies, ressalvando a riqueza da paisagem e da biodiversidade, 
o grau de preservação ambiental e o património genético animal associado. 

Para 2016 foram estabelecidas quatro Rotas:

• Castro Laboreiro (PNPG): direcionada para os lobos e as víboras;
• Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos (Ponte de Lima): direcionada 

para as aves e micromamíferos;



• Gralheira (Serra de Montemuro): direcionada para a flora vascular, briófi-
tas e líquenes;

• Serra do Caramulo: direcionada para morcegos.

ENCONTROS FOTOGRÁFICOS NO PARQUE
O Parque de Serralves apresenta mil e uma facetas ao longo do ano, propor-
cionando mil e uma leituras e interpretações pessoais, que podem ser regista-
das de várias formas, como por exemplo pela Fotografia. As novas tecnologias 
vieram democratizar o registo fotográfico, sendo atualmente a partilha e a 
interação digitais um processo simples, direto, divertido e intuitivo.

Em 2016, o Parque e a sua multiplicidade de oportunidades temáticas, serão 
o objeto para vários encontros fotográficos exploratórios organizados com a 
comunidade EyeEm Porto. A EyeEm é uma comunidade internacional com 10 
milhões de utilizadores onde, numa plataforma digital, fotógrafos amadores e 
profissionais partilham, interagem e aprendem mais sobre a técnica da foto-
grafia nos mais diversos dispositivos. 

Um momento expositivo, com fotografias selecionadas, encerrará este primei-
ro ciclo de encontros fotográficos no Parque.

SUPORTES DE DIVULGAÇÃO DIGITAL
DESENVOLVIMENTOS NA PLATAFORMA ONLINE “BIODIVERSIDADE E 
AMBIENTE” E NO “EXPLORADOR DE PLANTAS DO PARQUE”
Dando continuidade ao trabalho já desenvolvido para a plataforma de divul-
gação e monitorização dos valores naturais do Parque de Serralves, em 2016 
continuarão a ser desenvolvidos conteúdos pedagógicos para a plataforma 
“Biodiversidade e Ambiente” tais como brochuras informativas, fichas de ati-
vidades dirigidos aos diferentes públicos e cadernos de campo para monitori-
zação autónoma pelos visitantes.

No que respeita à vertente da monitorização pelo cidadão, a partir de 2016 ha-
verá também a oportunidade de monitorizar através da plataforma algumas 
espécies da flora do Parque, com o auxílio de protocolos e kits desenvolvidos 
em 2015 no âmbito do projeto de Mestrado “Serralves em Flora – monitoriza-
ção fenológica de espécies do Parque de Serralves”. 

De igual modo, novos conteúdos e funcionalidades serão desenvolvidos para o 
Explorador de Plantas do Parque, estando também previsto o lançamento da 
sua versão em inglês.

APLICAÇÃO PARA SMARTPHONE PARA A VEGETAÇÃO DO PARQUE
Tendo como objetivo a divulgação do património vegetal do Parque e como 
forma de aproximar o público dos conteúdos desenvolvidos para o “Explora-
dor de Plantas do Parque”, em 2016 será desenvolvida uma aplicação bilingue 
para smartphone que proporcionará ao visitante uma leitura e aprendizagem 
mais acessíveis e imediatas da vegetação durante uma visita ao Parque.

PUBLICAÇÕES
No âmbito do programa de atividades desenvolvido pelo Parque, em 2016 serão 
publicados dois catálogos. O primeiro será respeitante à conferência internacio-
nal “Exposições – Os tempos e os lugares. Do Palácio de Cristal de 1865 a Paris 
de 1937, e ilustrará os conteúdos proferidos durante a conferência. O segundo 
reproduzirá as fotografias e conteúdos da exposição “O Parque em UV”.

155



156



157

CONSERVAÇÃO  
E VALORIZAÇÃO DO PARQUE
As ações continuadas de conservação da paisagem classificada de Serralves 
são fundamentais para a preservação da sua identidade histórica, enquanto 
última Quinta de Recreio a ser construída no Porto, na década de 1930 do 
século XX. Em 2016, para além das ações regulares de manutenção, especial 
atenção será dada à conservação e recuperação do coberto vegetal em zonas 
emblemáticas do Parque, bem como à conservação de outros elementos cons-
truídos estruturantes.

Tendo em vista a procura de novas formas de valorizar esta paisagem, o seu 
usufruto e o bem-estar dos que a habitam, também em 2016 continuará a 
ser desenvolvida e implementada a estratégia de valorização da Quinta de 
Serralves.

CONSERVAÇÃO
INTERVENÇÕES NA ALAMEDA DOS LIQUIDÂMBARES
Em 2016 será dada continuidade aos trabalhos de preservação e valorização da 
Alameda dos Liquidâmbares, uma das mais importantes imagens de referência 
do Parque de Serralves. Os trabalhos a executar em 2016 consistem na segunda 
fase de recuperação de canteiros, presentemente muito compactados e quase 
desprovidos do seu coberto original, através do arejamento e enriquecimento 
do solo e posterior plantação do tapete de ophiopogon japonicus. 

RECUPERAÇÃO DO JARDIM DAS AROMÁTICAS
Espaço de grande significância na Paisagem de Serralves, o Jardim das Aro-
máticas, localizado a sul da propriedade, apresenta atualmente bastantes de-
bilidades ao nível da fertilidade do solo e que desde o momento da sua criação 
tem vindo a influenciar negativamente a taxa de sobrevivência das plantas 
que o compõem. A recuperação deste espaço terá início em 2016, através do 
arejamento e enriquecimento dos solos e da implementação de um novo pla-
no de plantação e respetiva sinalética. Pretende-se ainda reservar uma parce-
la do jardim para a instalação de um “jardim dos sentidos” para invisuais, que 
através da instalação de canteiros elevados e sinalética em braile poderão 
assim também usufruir ativamente deste espaço.

SUBSTITUIÇÃO DE CERCAS
Elementos marcantes na paisagem da Quinta de Serralves, as cercas de ma-
deira que circundam o Prado Grande e o picadeiro encontram-se presente-
mente muito envelhecidas. Sendo essenciais para a contenção dos animais 
que aí pastoreiam e para a segurança dos visitantes, pretende-se em 2016 
proceder à sua substituição integral.

RECUPERAÇÃO DE MUROS E OUTROS ELEMENTOS CONSTRUÍDOS DO 
PARQUE
Os muros de pedra que envolvem a Fundação de Serralves, para além da sua 
função primordial de contenção e proteção da propriedade em relação ao 
meio que a rodeia, têm também uma função estética e fazem parte da sua 
identidade. Em 2016 continuarão a desenvolver-se ações de preservação, con-
solidação e reformulação de muros e de outros elementos do Parque como 
caminhos, escadarias e drenagens.



IMPERMEABILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO DO PARQUE 
Tendo em vista a melhoria contínua dos parâmetros ambientais do Parque, 
em 2016 pretende-se proceder à impermeabilização de parte das instalações 
de apoio da equipa de manutenção do Parque. A impermeabilização tem 
como objetivo prevenir a infiltração no solo de eventuais contaminantes que 
possam decorrer da utilização parcial atual do edifício como aparcamento 
de tratores agrícolas.

VALORIZAÇÃO
QUINTA DE SERRALVES
A Quinta de Serralves é presentemente um polo incontornável de atração de 
públicos, mobilizando anualmente milhares de participantes em atividades aí 
desenvolvidas. É um espaço de re(encontro) com a natureza, de contacto com 
a horta e os animais domésticos de raças autóctones, de aprendizagem, equi-
líbrio e saúde. Um espaço de reflexão sobre a vida contemporânea, sobre os 
modos de produção de alimentos e de fibras têxteis, sobre consumo respon-
sável, ambiente e cidadania.

A Quinta tem um grande potencial de crescimento, constituindo fator limitan-
te a insuficiência de condições de acolhimento e conforto para o visitante, 
pelo que constitui medida prioritária a infraestruturação da mesma. Por outro 
lado, a revisão das condições de estabulação bem como do próprio efetivo 
animal da Quinta tornam-se essenciais num cenário de projeção e visibilidade 
da mesma.

CAFETARIA/LOJA DO PARQUE
Com vista a dotar a zona sul da propriedade de melhores condições de acolhi-
mento ao visitante, e de suportar o potencial de lazer da Quinta, pretende-se 
em 2016 executar o projeto de instalação de uma cafetaria/pequena loja no 
antigo pavilhão de caça do assento agrícola do Mata-Sete. Os produtos dis-
ponibilizados deverão assumir uma identidade Parque, contribuindo para o 
reforço da sua imagem junto do público.

PROJETO DE SINALÉTICA DA QUINTA
Tendo em vista a facilitação de circulação e informação ao visitante na Quinta, 
em 2016 será instalado um conjunto de sinaléticas direcionais e informativas, 
seguindo a linha e estratégia já adaptadas em grande parte do Parque.

RENOVAÇÃO E PROMOÇÃO DO EFETIVO ANIMAL 
E CONDIÇÕES DE ESTABULAÇÃO
Assumindo a importância atual da promoção e valorização das raças domésti-
cas autóctones junto do público, em 2016 será dada continuidade ao processo 
de renovação e valorização do efetivo animal da Quinta. Para tal, está a ser 
constituído plano de avaliação e intervenção, revistas as condições de estabu-
lação e definidas funções de nova equipa técnica de suporte, a qual será res-
ponsável pelos planos de maneio, sanidade e reprodução animal. Continuar-
-se-ão também a fortalecer e divulgar parcerias com associações de criadores, 
desenvolver programas educativos e a instalar sinaléticas permanentes, iden-
tificadoras das raças presentes, dos seus usos, características e importância 
para a preservação da paisagem rural. 
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RECONHECIMENTO DO PARQUE 
ENQUANTO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, 
PAISAGÍSTICO, NATURAL E SOCIAL 
No âmbito do reconhecimento do Parque enquanto paisagem singular no 
universo de jardins históricos nacionais e internacionais, em 2016 o Parque 
prosseguirá a sua estratégia de manutenção e procura de parcerias com ins-
tituições de ensino superior, centros de investigação e outras instituições e 
redes, nacionais e internacionais. Estas constituem-se como fundamentais, 
não só para o aprofundamento do conhecimento sobre os valores naturais e 
paisagísticos do Parque mas também para a sua disseminação aquém e além-
-fronteiras. 

ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO SOBRE O PATRIMÓNIO DO PARQUE
Dando continuidade ao protocolo existente entre a Fundação de Serralves, a 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia e o CIBIO – Centro de Investigação 
em Biodiversidade e Recursos Genéticos, a equipa residente de investigadores 
continuará a desenvolver estudos nas áreas da paisagem, fauna e flora do 
Parque.

O PARQUE ENQUANTO CASE STUDY
Muito procurado quer por investigadores quer por docentes e estudantes, 
o Parque de Serralves responde e acolhe anualmente diversos pedidos de 
colaboração com a Academia que o elegem como case-study. Considerando 
estas colaborações como muito frutuosas para ambas as partes, em 2016 o 
Parque de Serralves continuará disponível para participar em projetos de 
investigação e na partilha de conteúdos, para a docência e alunos, sempre 
que assim solicitado.

PROJEÇÃO EM REDES E OUTROS CANAIS INTERNACIONAIS
Tendo em conta o incontornável valor patrimonial do Parque de Serralves, e 
da sua importância para a arte paisagista, a nível nacional e internacional, em 
2016 continuará a ser posta em prática a estratégia de divulgação e promoção 
do Parque, nomeadamente através da sua inserção em redes internacionais 
que defendam e promovam espaços com interesses e missões semelhantes e 
da publicação de artigos em revistas da especialidade, que o deem a conhecer 
a uma esfera mais alargada da população.
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REFLEXÃO 
CRÍTICA SOBRE 
A SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA
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Ao levar a efeito uma programação que promova a reflexão sobre o contem-
porâneo, a Fundação de Serralves pretende cumprir uma vertente da sua Mis-
são, assumindo-se como um centro de debate sobre a sociedade contempo-
rânea e o ambiente, com uma projeção não só nacional como marcadamente 
internacional.

CICLO DE CONFERÊNCIAS: 
TENDÊNCIAS GLOBAIS 2030:  
OS FUTUROS DE PORTUGAL
DE 28 SET 2015 A 11 FEV 2016

Genericamente intituladas Tendências Globais 2030: Os Futuros de Portugal, 
as Conferências de Serralves pretendem identificar e discutir megatendências 
globais nos domínios político, económico, tecnológico e da segurança, e o seu 
impacto no futuro dos portugueses e da sua democracia. As alternativas para 
o futuro de Portugal, cujo destino europeu foi afirmado com a consolidação da 
democracia, dependem, em larga medida, da capacidade dos portugueses e 
dos demais cidadãos europeus de moldarem as grandes tendências mundiais. 
(...)

Álvaro Vasconcelos, curador das Conferências, é o coordenador do Comité de 
Direção do GG10 e do relatório Global Trends 2030-Citzens in an Interconnec-
ted and Polycentric World, editado pelo EUISS para a União Europeia.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
“EXPOSIÇÕES - OS TEMPOS E OS 
LUGARES. 
Do Palácio de Cristal de 1865 a Paris de 1937” 
(Também incluído no eixo- Ambiente)
Nesta conferência pretende-se abordar o contributo das Exposições Interna-
cionais para o desenho e construção do espaço exterior, tomando como ponto 
de partida o Palácio de Cristal do Porto e seus jardins, inaugurados há 150 
anos (2015) para receber a Exposição Internacional de 1865 - razão pela qual 
esta efeméride é agora evocada - e que ainda hoje representam um dos ex-
-libris da cidade. A abordagem termina com a Exposição Internacional de Paris 
de 1937 planeada por Jacques Gréber, autor do Parque de Serralves (1932) 
que é hoje um espaço de referência e de relevância incontornável na vida con-
temporânea do Porto. No âmbito desta Exposição, Gréber publica o catálogo 
“Jardins Modernes”. Neste mesmo ano realizam-se acontecimentos decisivos 
para a racionalização e sistematização de fundamentos contemporâneos da 
Arquitetura Paisagista, como o primeiro ‘Congresso internacional dos Arqui-
tetos de Jardins’ e a exposição no Museu de Arte Moderna de São Francisco, 
“Contemporary landscape architecture and its sources”. No âmbito da con-
ferência, será publicado um livro de atas, reproduzindo e desenvolvendo os 
conteúdos nela apresentados. 
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NOVAS PERSPETIVAS
(Também incluído no eixo - Educação)
SOBRE COLEÇÕES E COLECIONAR
Delineado para coincidir com importantes exposições da Coleção de Serral-
ves no Museu, e pelo país, o programa Novas Perspectivas em 2016 priveligia 
as coleções e a sua criação. Oradores convidados, nacionais e internacionais, 
falarão sobre o seu trabalho e contextos para a criação e exposição de co-
lecções, de acordo com diferentes modelos. Entre os possíveis convidados 
incluem-se: Sir Nicholas Serota, Diretor, Tate, London (UK); Sheikha Hoor Al 
Qassimi, Diretor da Sharjah Foundation e Sharjah Biennial, Sharjah (UAE); 
Rodrigo Moura, Curador, Inhotim, Minas Gerais (BR); Suzanne Pagé, Diretora 
Artística, Fondation Luis Vuitton, Paris (França).

PAUL B. PRECIADO
RESISTÊNCIA NA ERA DO PODER FÁRMACOPORNOGRÁFICO
03 ou 10 MAR 2016

Feminismo, política de género, homossexualidade, movimentos transgénero, 
pós-pornografia… Esta palestra procura definir uma genealogia das tecnolo-
gias mutantes de produção do corpo e da subjetividade modernas, desde a 
forma como foram concebidos pelos regimes soberanos e pela da rede colo-
nial de poder até às suas configurações fármaco-pornográficas contemporâ-
neas. Nela se exploram também os diferentes movimentos de resistência e o 
seu legado político. As questões são: Como agir politicamente hoje? Quais os 
processos de produção de subjetividade e do corpo que quereremos explorar? 
Que significa ser feminista ou revolucionário hoje? Quais são os atuais desa-
fios de uma agenda transfeminista? Como poderemos estabelecer alianças 
políticas para lá de uma política da identidade? 

ACADEMIA DE SERRALVES
(Também incluído no eixo - Educação)
MAR 2016

Seminário internacional sobre o tema da Participação e as formas como as 
obras de arte e as instituições propõem diferentes formas de participação 
coletiva e individual. Num programa que contemplará Conferências públicas, 
oficinas de discussão com grupos de trabalho e um diálogo prolongado com as 
exposições presentes no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, serão 
trabalhados os conceitos chave de participação, negociação, comunidade e 
experiência artística. 
Curadoria: Nuno Crespo, IHA-FCSH/UNL
Local: Auditório / Casa de Serralves



163

SIMPÓSIO EDUCAÇÃO E MUSEUS 
DE ARTE CONTEMPORÂNEA
(Também incluído no eixo - Educação)
OUT 2016

O simpósio Educação e Museus de Arte Contemporânea (título de trabalho), 
chamará a Serralves alguns dos serviços educativos de referência, nacionais e 
internacionais, para apresentar e discutir modos de relação com o público e o 
trabalho desenvolvido nos seus serviços educativos, focando em particular na 
relação entre Museu e Escola. As questões centrais de discussão são: que ex-
periência acumulada e que novas formas de intervenção têm sido postas em 
prática; que funções educativas são potenciadas na relação museu-escola? 
Para este simpósio, e atendendo à necessidade de criar sinergias de progra-
mação e investigação entre o Museu e a Universidade, prevê-se a criação de 
uma parceria com Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade (i2A-
DS) / Curso Doutoral em Educação Artística (DEA). 
Local: Auditório 

JORNADAS AEP/SERRALVES 
– 7ª EDIÇÃO 
Como acontece desde a primeira edição, em 2010, a iniciativa “Jornadas EAP/
Serralves Portugal em 2020” voltará a decorrer na Fundação de Serralves, 
onde se poderão fazer ouvir importantes reflexões e testemunhos de deci-
sores institucionais, empresários e gestores, portugueses e estrangeiros, que 
são protagonistas da globalização da economia e do conhecimento. Este en-
contro é já uma paragem obrigatória para a reflexão sobre o posicionamento 
de Portugal no mundo globalizado, integrando as experiências e visões de fi-
guras relevantes nas mais diversas áreas do nosso conhecimento.
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INDÚSTRIAS 
CRIATIVAS
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A Fundação propõe-se continuar a ser uma referência na abordagem às 
Indústrias Criativas, através da reflexão, debate e trendsetting sobre as-
suntos relevantes para o setor, bem como da qualificação do respetivo 
ecossistema de apoio.

Neste âmbito, a Fundação assumir-se-á como uma plataforma colaborativa, 
aberta, multidisciplinar e de experimentação de ideias e projetos na área da 
Economia Criativa, liderando processos de promoção e internacionalização 
nas Indústrias Culturais e Criativas (ICC’s).

A revitalização da ADDICT – Agência para o Desenvolvimento das Industrias 
Criativas, enquanto dinamizador do Cluster das Indústrias Criativas conti-
nuará a ser uma das apostas da Fundação, colaborando na sua redefinição 
estratégica e posicionamento no sector, face ao novo enquadramento legal 
relativo aos Clusters Económicos de Interesse Nacional e aos Clusters com 
Potencial Económico.

A Fundação pretende reforçar o seu papel na dinamização e articulação da 
Economia Criativa a nível regional, nacional e internacional, atuando como 
um fórum de reflexão e diálogo das ICC’s, apoiando a atividade dos diferentes 
parceiros no domínio das ICC’s, ativando sua intervenção enquanto agente 
do Ecossistema Regional de Inovação, criando e explorando novos contextos 
criativos, dinâmicas territoriais e formação de públicos em torno da Arte Con-
temporânea, da Educação e do Ambiente.

Sendo consensual que a dinamização das ICC’s tem impactos muito significati-
vos para o desenvolvimento económico e competitividade, criação de empre-
go, coesão territorial e social e sustentabilidade e tendo por base a experiên-
cia e a notoriedade, reconhecidas à Fundação, nacional e internacionalmente, 
Serralves propõe-se realizar ao longo de 2016 as seguintes ações:

CLUSTER  
DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS
Durante o ano de 2016 a Fundação continuará empenhada na consolidação do 
Cluster de Indústrias Criativas, mantendo-se disponível para o desenvolvimen-
to de atividades em conjunto com a ADDICT, para além de se disponibilizar 
a participar ativa e empenhadamente na reflexão relativa às condições e o 
processo de reconhecimento, bem como os mecanismos de acompanhamento 
e avaliação de Clusters Económicos de Interesse Nacional e de Clusters com 
Potencial Económico.

PRÉMIO NACIONAL  
DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS 
Terá lugar durante 2016 a oitava edição do evento “Prémio Nacional de In-
dústrias Criativas”, coorganizado com a Unicer/Superbock. Esta nova edição 
apresentará ajustamentos ao seu funcionamento e respetivo processo de se-
leção, na definição dos quais Serralves esteve envolvida, garantindo igualmen-
te uma participação ativa e empenhada no seu desenvolvimento.
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PROJETOS A 
DESENVOLVER 
COM AUTARQUIAS
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No desenvolvimento das suas atividades com a Comunidade, a Fundação de 
Serralves tem vindo a aprofundar novas formas de colaboração com Autar-
quias de todo o País, estabelecendo bem-sucedidas parcerias que têm permi-
tido o alargamento da rede de acesso e de aproximação das populações locais 
à arte e à cultura.

Para 2016, pretende-se continuar e potenciar estas atividades com as Autar-
quias, desta forma alargando o âmbito geográfico da ação da Fundação, numa 
ótica de descentralização e proximidade. 

Dentre as autarquias com as quais Serralves tem vindo a colaborar ao longo 
dos anos, há que destacar as nossas Câmaras Fundadoras:

• C. M. Barcelos
• C. M. Matosinhos
• C. M. Oliveira de Azeméis
• C. M. Ovar
• C. M. Ponta Delgada
• C. M. Porto
• C. M. Póvoa de Varzim
• C. M. Santa Maria da Feira
• C. M. Santo Tirso
• C. M. S. João da Madeira
• C. M. Viana do Castelo
• C. M. Vila de Conde
• C. M. Viseu

Relativamente às quais a Fundação assume o compromisso de realização de 
um conjunto de ações associadas a este Estatuto, mediante acordos indivi-
duais, específicos com cada uma das autarquias. 

De realçar que uma relação duradoura entre um Município Fundador e Ser-
ralves apresenta sempre um carácter diferenciador e único, desde logo pela 
sua realidade particular, que permite a criação de um projeto adaptado às 
populações locais, com o objetivo de promoção da cultura contemporânea e 
da sensibilização ambiental, para além das demais competências disponibili-
zadas por Serralves. 

De referir que a colaboração da Fundação com cada autarquia se rege por um 
Plano de Atividades, de preferência bianual, que é estabelecido conjuntamen-
te. Para melhor se articularem as relações entre os municípios fundadores 
e Serralves, a Fundação envia anualmente a todas as Câmaras Fundadoras, 
um conjunto de possíveis ações expositivas, bem como demais atividades cul-
turais e ambientais, para que a autarquia possa identificar, dentre a referida 
oferta, quais as mais ajustadas à sua realidade. 

Dentre as referidas ações destacam-se de seguida as seguintes:
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
EXPOSIÇÃO ANUAL 
Realização de uma exposição anual, pensada e adequada a cada Autarquia, 
com obras da Coleção de Serralves ou de outras Coleções em depósito no 
Museu de Arte Contemporânea.

De destacar que, para além das ações expositivas com a sua Coleção, a Funda-
ção está também disponível para trabalhar e criar de raiz com as autarquias, 
programas expositivos específicos, sendo estes projetos alvo de um orçamen-
to próprio, previamente aprovado pela Câmara Fundadora. 

Ainda neste âmbito, sempre que pretendido pela autarquia e desde que tenha 
disponibilidade financeira para o efeito, Serralves encontra-se disponível para 
apoiar e contribuir para a edição de uma publicação que acompanhe a respe-
tiva ação expositiva e que acautele a sua memória futura.

EDUCAÇÃO
O Serviço Educativo da Fundação de Serralves tem por objetivo sensibilizar 
e motivar os diferentes públicos para as temáticas da arte, da arquitetura, do 
ambiente, da paisagem e da cidadania, integrando momentos de formação, de 
partilha de conhecimentos, emoções e valores, que estimulam uma aproxima-
ção crítica e criativa à cultura contemporânea, potenciando a fruição de um 
espaço com características singulares. 

É por isso objetivo do Serviço Educativo propor ao público modos de expandir 
e aprofundar este contacto, assente em ações pedagogicamente orientadas e 
de longo prazo, que procuram intensificar a relação estabelecida com a comu-
nidade e incentivar a criação de hábitos culturais.

Com este enquadramento, as seguintes as ações são passíveis realizar conjun-
tamente com as nossas Câmaras Fundadoras:

• Programa complementar às exposições produzidas por Serralves:
- Ação de Formação - Por cada exposição que a Fundação realize no Muni-
cípio, elementos do Serviço Educativo de Serralves promovem uma ação 
de formação que visa habilitar os técnicos da autarquia e/ou professores 
das escolas locais a promoverem, por si, visitas e oficinas escolares e a 
dinamizarem o relacionamento com escolas do Município e demais visi-
tantes da exposição;
- Dossiers Pedagógicos - O Serviço Educativo de Serralves cria dossiers, 
dirigidos aos referidos técnicos dos serviços educativos e professores das 
escolas locais, que servirão de suporte para que os próprios possam, de 
uma forma autónoma, dinamizar localmente as ações mencionadas em 1;
- Visitas audioguiadas - Sempre que aplicável à natureza da exposição em 
causa, compete também ao Serviço Educativo criar conteúdos a incluir em 
equipamentos audioguias que possam ser disponibilizados nos espaços 
expositivos e que, dessa forma, igualmente contribuam para um mais fácil 
acesso aos conteúdos expositivos.

• A autarquia Fundadora tem ainda acesso a informação e condições privi-
legiadas no âmbito dos programas que a Fundação estabelece e desenvolve 
através do Serviço Educativo, dirigindo-se a um público que se estende do 
pré-escolar ao ensino secundário, de que se destaca o Programa Anual com 
Escolas, através do qual a comunidade escolar e todos os agentes educati-
vos dos Municípios Fundadores são convidadas a ter uma participação ativa 
e que culmina com uma exposição no Museu de Arte Contemporânea – re-
sultante do Projeto Anual -, que no ano letivo 2015/2016 tem o tema “As 
Imagens do Corpo”.
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SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PÚBLICOS
Ainda no âmbito da sua Missão, a Fundação realiza um vasto conjunto de pro-
gramas, dos quais os nossos Municípios Fundadores beneficiam de informa-
ção, no sentido do seu envolvimento:

• Comemorações de Dias Especiais 
- “Serralves em Festa” - O nosso grande evento anual “Serralves em Festa” 
decorre habitualmente no primeiro fim de semana de Junho, desde 2004, 
ao longo de 40 horas seguidas (entre as 8h00 de Sábado até às 24h00 
de Domingo).

Pela dinâmica que um evento desta natureza origina, constitui uma oportu-
nidade para as nossas Câmaras Fundadoras proporcionarem aos seus muní-
cipes uma vinda ao evento, para além da possibilidade de participação, em 
condições a definir, de livreiros e artesões locais na Feira do Livro e na Feira de 
Artesanato Urbano, ambas promovidas na referida ocasião.

- Festa do Outono - No último Domingo de Setembro festejamos a chegada 
da nova estação no Parque, ocasião novamente para, se os municípios fun-
dadores assim o entenderem, e em condições a definir, proporem aos seus 
agentes locais a participação neste evento com a venda de publicações ou 
de produtos biológicos.

REFLEXÃO SOBRE A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
A Fundação promove fóruns de reflexão e debate sobre variados temas, sob 
a forma de cursos, seminários, colóquios e demais ações, com condições di-
versas de acesso, relativamente aos quais Serralves tem convidado os seus 
Municípios Fundadores a participar. 

INDÚSTRIAS CRIATIVAS
Pela reconhecida e já demonstrada importância que as indústrias criativas 
têm representado para o tecido empresarial internacional e também nacional, 
Serralves procurará manter-se como um motor de reflexão e desenvolvimento 
em torno desta área. Neste enquadramento, a Fundação manterá o seu com-
promisso institucional com a ADDICT procurando contribuir para que a temá-
tica das indústrias criativas se mantenha na agenda dos decisores políticos e 
da opinião pública nacional.

FORMAÇÃO 
Formação Anual
À semelhança do sucedido nos anos anteriores, propomos a realização de 
uma ação de formação vocacionada para os nossos Municípios Fundadores. 
Em 2016, Serralves partilhará a experiência que tem adquirido com a imple-
mentação e gestão do seu Programa de Voluntariado, em particular do “Ser-
ralves na Comunidade – Voluntariado Sénior”. Com esta formação pretende-
-se criar as bases para, replicar o modelo de Serralves (com o imprescindível 
ajustamento ao contexto local), no respetivo Município.

Programas “à la carte”:
O Serviço Educativo preparou um conjunto diversificado de oficinas a reali-
zar em diversos espaços dos Municípios (Museus, Centros de Arte, Bibliotecas, 
etc.), que desta forma poderão disponibilizar aos seus munícipes, atividades 
orientadas por monitores de Serralves.
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O público – alvo destas ações é diversificado (crianças, adolescentes e adultos) 
e decorrerão, em média, ao longo de cerca de 3 horas.

Desta forma se pretende responder aos pedidos, avulsos, que nos têm chega-
do de várias Câmaras no sentido de realizarmos pontualmente ações educa-
tivas, nas mais diversas áreas de competência de Serralves, em particular nas 
vertentes artística e ambiental.

CANDIDATURAS
Porque se reconhece que o financiamento público é insuficiente para a reali-
zação dos diversos projetos que as autarquias se propõem realizar, Serralves 
tem procurado apoiar os Municípios no sentido de serem exploradas possíveis 
fontes de financiamento comunitário em função da natureza do(s) projeto(s) 
pretendido implementar.

Em paralelo e sempre que ajustado, Serralves tem procurado identificar em 
ações por si candidatadas, incluir os seus Municípios Fundadores. 

BIBLIOTECAS 
Na sequência da celebração de protocolos neste âmbito, ao longo de 2016 será 
dada sequência, com regularidade, a ações de permuta/oferta de publicações 
às Bibliotecas Municipais. Ainda neste âmbito Serralves poderá, caso tenha 
disponibilidade de stock, reforçar as referidas ofertas mediante pedido apre-
sentado pelos Municípios. 

ASSESSORIA CULTURAL
A pedido de várias autarquias, a Fundação tem vindo a prestar assessoria nas 
mais diversas áreas:

• Formação pedagógica de agentes na área da arte contemporânea;
• Organização de estágios de formação na área educativa;
• Prestação de consultadoria na área da arte contemporânea;
• Realização de cursos de gestão cultural para os seus colaboradores;
• Prestação de consultadoria na área de manutenção e conservação de espa-
ços públicos verdes;
• A conceção e organização de ações de sensibilização ambiental nos espaços 
verdes das autarquias;
• A conceção e organização de colóquios/seminários sobre temas ambientais;
• Promoção de ações de formação para técnicos de jardinagem;
• Desenvolvimento de programas que visam a inclusão social das populações 
mais desfavorecidas; 
• Disponibilizar apoio técnico na área museológica e ambiental.

SITE
No site da Fundação existe um campo dedicado a esta área de atuação de Ser-
ralves, disponível em http://www.serralves.pt/pt/fundacao/fundadores-mece-
nas-e-apoios/municipios/. Desta forma pretende dar-se unidade, coerência e 
visibilidade às ações várias que Serralves promove junto das suas Câmaras 
Fundadoras, que ao longo de 2016 se pretende tornar mais dinâmica.

http://www.serralves.pt/pt/fundacao/fundadores-mece-
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COMUNICAÇÃO 
E MEDIA
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COMUNICAÇÃO
A comunicação tem um papel crucial no funcionamento da Fundação de Serral-
ves uma vez que é através deste departamento que a divulgação da Programa-
ção se efetua e, por conseguinte, a atração de Públicos se materializa. Temas 
como o trabalho em torno da marca, o planeamento de media e os conteúdos e 
estratégia digital, entre outros, serão alvo de atenção ao longo de 2016.

Em termos globais a Comunicação de Serralves deverá ser mais visível e rele-
vante sabendo que os seus conteúdos e grafismos deverão ter uma linguagem 
contemporânea e apelativa. Sabendo-se que uma das principais funções da 
Comunicação é divulgar conteúdos e difundir informação para atrair Públicos, 
notoriedade, reputação e tráfego, também é certo que a comunicação deverá 
ter o poder e capacidade de influenciar decisores mediáticos. A capacidade de 
influenciar e desenvolver os diferentes segmentos e aumentar o “Top of Mind” 
junto dos decisores através da veiculação de mensagens e design apelativos e 
atrativos é o obketivo primordial desta área.

MARCA
A marca Serralves não é comprometedora uma vez que permite uma utiliza-
ção flexível nos vários suportes e contextos em que é inserida. Ao longo de 
2016 poderá ser iniciado um processo de análise mais detalhada sobre a valia 
da atual identidade da marca Serralves bem como da sua arquitetura e conví-
vio com as submarcas Parque e Museu.

DESIGN
O trabalho de comunicação deverá ter o desafio de tornar o design das pe-
ças cada vez mais coerente, alinhado e homogéneo potenciando a comuni-
cação e a identidade da marca tendo como consequência o aumento da efi-
cácia e notoriedade da marca e do seu discurso. Uma das primeiras medidas 
a tomar para a comunicação de 2016 será o desenvolvimento do design e 
linha gráfica de comunicação para as campanhas de divulgação. 

PLANEAMENTO
Uma das maiores dificuldades no processo de Comunicação da atividade da 
Fundação de Serralves é a grande diversidade de temas a comunicar conjuga-
da com as diferentes naturezas, escalas e públicos a atingir. Neste contexto, 
será implementada em 2016 uma estrutura de planeamento de comunicação 
com base na segmentação das atividades por tipologias. Este modelo permi-
tirá uma maior previsibilidade e antecipação das campanhas com inerentes 
benefícios ao nível da gestão de recursos financeiros e humanos alocados a 
cada campanha.
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MEDIA
Referida a estratégia de Planeamento de Comunicação, o Planeamento de Me-
dia verá a sua atividade também mais facilitada. Sendo um dos objetivos es-
tratégicos da comunicação em 2016 o aumento da notoriedade da Fundação, 
um dos meios naturais para lá chegar é o reforço da cobertura mediática e o 
aumento da visibilidade da sua comunicação.

Igualmente importante na estratégia de meios de 2016 será a presença regu-
lar em meios com elevada afinidade com os decisores das empresas poten-
ciais Mecenas ou Patrocinadoras das atividades da Fundação. 

CONTEÚDOS
O desafio para o próximo ano será de, por um lado, conseguir passar as men-
sagens que conduzam à ação por parte de quem está sensível e sujeito às 
mensagens que veiculamos; e por outro lado conseguir transmitir essas men-
sagens nos vários suportes e meios disponíveis da forma mais eficiente possí-
vel. A comunicação deverá conseguir gerir os conteúdos de forma a integrar 
os suportes próprios, como site, app, circuito interno de televisão, redes so-
ciais entre outros.

DIGITAL
Os meios digitais deverão permitir melhorar a experiência de visita (interati-
vidade, conteúdos adicionais, etc.) bem como dar-nos mais informação sobre 
quem nos visita (quem é, frequência de visita, o que gosta, o que compra, etc.). 
O processo de obtenção e gestão desta informação vai requer uma revisão 
dos suportes e estruturas que atualmente integram a estrutura digital da Fun-
dação de forma a se conseguir a maior eficácia e eficiência possíveis.

Serão revistos e unificados os conteúdos comunicados, a sua adaptação aos 
suportes e a renovação de alguns interfaces com visitantes como o website, a 
app e a rede wifi disponível.
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MEDIA
Em 2016 a Assessoria de Comunicação de Serralves continuará a trabalhar 
no seu objetivo estratégico de comunicar eficaz e proactivamente junto da 
comunicação social (e através desta, junto dos públicos nacionais e interna-
cionais) as atividades da Fundação nas suas múltiplas áreas de atuação. A 
imprensa internacional volta a estar em destaque nos objetivos da Assessoria 
de Imprensa para 2016. 

GRANDES OBJETIVOS EM 2016
1. Manutenção da tendência de crescimento dos valores anuais de 
referências na comunicação social 
Serralves registou em 2014 e 2015 valores significativos de AEV (Advertising 
Equivalent Value). O primeiro grande objetivo da Assessoria de Imprensa para 
2016 é manter esta tendência de crescimento e continuar a obter resultados 
expressivos neste indicador. 

2. Crescimento das referências internacionais
Em 2016 continuarão a ser realizados contactos com toda a imprensa interna-
cional relevante (quer a especializada em arte e arquitetura, quer a generalista 
mais importante) para garantir um tratamento editorial regular e favorável e 
para criar relações fortes com os jornalistas. 

A este nível, é de sublinhar que Serralves integra o grupo das instituições in-
ternacionais que são regularmente contactadas pelos principais meios espe-
cializados em arte, no sentido de fornecer a sua agenda de atividades e os 
seus destaques de programação para publicação. Este é um sinal inequívoco 
da importância crescente de Serralves no plano da imprensa internacional.

3. Organização de press trips
Uma das melhores formas de fomentar as relações com os media internacio-
nais é a organização (ou organização em parceria) de press trips individuais 
ou conjuntas.

Em 2016, à semelhança do que aconteceu em 2015, a Assessoria de Imprensa 
continuará, sempre que seja pertinente, a desafiar jornalistas internacionais 
para que se desloquem a Serralves, garantindo desta forma a publicação ime-
diata de notícias e também a fidelização destes contactos, o que potencia re-
ferências futuras. 

Terá continuidade o trabalho em parceria com instituições de promoção in-
ternacional da cidade do Porto como destino turístico (caso da Associação 
de Turismo do Porto e Norte/Porto Convention and Visitors Bureau), trabalho 
esse que em 2015 resultou em centenas de visitas de jornalistas internacionais 
a Serralves no âmbito de press trips organizadas em regime de parceria.
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4. Comunicação à imprensa da multidisciplinaridade das atividades de 
Serralves
Vai continuar, em 2016, a ser sublinhado o caráter transversal e multidisciplinar 
de Serralves, divulgando intensivamente as Exposições (quer as que se realizam 
no Museu, quer as itinerâncias ou coproduçõesmedia), as atividades ligadas ao 
Parque, ao Serviço Educativo, as Conferências e Colóquios e também as ativi-
dades nos espaços comerciais da Fundação. Desta forma, Serralves garante um 
lugar de destaque não só ao nível da arte mas também nas áreas da ecologia, 
do ambiente, da educação, da reflexão e do debate de ideias. 

5. Negociação de parcerias media
A negociação de parcerias media com órgãos de comunicação social de gran-
de impacto implica um envolvimento das áreas da Divulgação e Assessoria 
de Imprensa. Através de um cruzamento entre a publicidade e os conteúdos 
editoriais, permite obter resultados de comunicação muito relevantes, cober-
turas editoriais em regra muito favoráveis e presença publicitária assinalável. 

Continuará a estar em prática em 2016 uma política agressiva de negocia-
ção integrada de parcerias media para momentos relevantes da programação 
(nomeadamente para as exposições e para as grandes celebrações, como o 
Serralves em Festa ou a Festa do Outono).
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ATIVIDADES 
DE SUPORTE
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CAPITAL HUMANO
Mantendo-se o contexto de mudança acelerada, nos tempos de elevada exi-
gência que o nosso País tem vindo a atravessar, a Fundação mantém a neces-
sidade de, com agilidade, se adaptar às alterações do meio, pelo que é decisivo 
que o Capital Humano de Serralves continue motivado e cada vez mais pre-
parado para continuar os seus padrões de atuação, mantendo-se proactivo, 
atuando sempre eficaz e atempadamente.

Assim, à Fundação colocam-se importantes desafios, tais como:

• Promover a permanente flexibilidade dos Recursos Humanos de modo a per-
mitir uma eficaz capacidade de adaptabilidade e resposta à envolvente;

• Reforçar a identidade Serralves que permita a ancoragem dos Recursos Hu-
manos ao projeto da Fundação.

Ou seja, através de uma forte cultural organizacional, Serralves terá que se di-
ferenciar e posicionar eficazmente, perante todos os desafios que se venham 
a verificar.

Neste sentido, é para Serralves uma preocupação reforçar a motivação e pro-
dutividade da força de trabalho, desenvolver e reter o Capital Humano neces-
sário à implementação da estratégia de Serralves.

A política de Gestão de Recursos Humanos de Serralves baseia-se em cinco 
eixos estratégicos:

• Atrair e acolher pessoas privilegiando o mérito, a experiência de cada um e 
a vontade de aprender, através de uma estratégia de recrutamento alinhada 
com os Valores da Fundação;

• Desenvolver o Capital Humano de forma eficiente e sistemática, integrando 
a Visão de Serralves nos itinerários formativos, assim como nos processos 
de desenvolvimento de carreira e gestão de competências; motivando o en-
volvimento dos vários níveis hierárquicos no processo formativo, assim como 
nos processos de desenvolvimento de carreira e gestão de competências, de 
maneira a desenvolver comportamentos e atitudes adequados à Cultura or-
ganizacional.

• Reconhecer e recompensar comportamentos e desempenhos através de 
uma política equitativa na gestão do Capital Humano, criando uma cultura 
de reconhecimento que seja a alavanca da motivação dos Colaboradores para 
um desempenho de sucesso, promovendo a participação ativa de todos com 
vista à obtenção dos melhores resultados. 

• Reter os “melhores” através de uma estratégia de gestão de talentos 
adequada e incentivando a mobilidade interna, implementando e aperfei-
çoando a atribuição e monitorização do cumprimento dos Indicadores Chave 
de Desempenho (ICD´s).

• Promover a “Cultura Serralves” através da participação ativa de todos 
os Colaboradores na vida da organização, o trabalho em equipas multidis-
ciplinares, o rigor e a criatividade, envolvendo os Colaboradores de modo a 
conseguir o compromisso de cada um para com o projeto de Serralves, nomea-
damente, através de ações pontuais, que promovam e reforcem o clima social 
e motivacional da equipa de Serralves e que visam o reforço da coesão interna.
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PLANO DE AÇÃO PARA 2016
Condições de Trabalho
• Promover a melhoria constante das condições físicas, ambientais, infraestru-
turais e relacionais de trabalho.

Recrutamento e Acolhimento
• Consolidar ao nível do Capital Humano a imagem de Serralves no mercado 
de trabalho nacional e internacional, recrutando e selecionando sempre numa 
ótica global, acompanhando eficazmente todos os candidatos;

• Manter personalizado o processo de acolhimento, permitindo assim um 
acompanhamento ajustado e efetivo, assim como, uma mais rápida e eficaz 
integração de novos Recursos.

Ações de Coesão Interna
Preservar o espírito de união, mantendo e promovendo ações de coesão inter-
na com periodicidade regular, nomeadamente:

• Programas “Out-door”;
• Visitas Guiadas Museu e Parque, e outras atividades promovidas por Serralves;
• Momentos comemorativos;
• Ofertas de Cartão de Amigo a todos os colaboradores e familiares, permi-
tindo deste modo uma aproximação e maior envolvimento das famílias dos 
colaboradores nas iniciativas da Fundação de Serralves;
• Reforçar a descontraída aproximação da equipa através da partilha de expe-
riências e momentos através do projeto “Dia-a-dia em Serralves” (através da 
disponibilização de material multimédia, imagem e espaço para comentário e 
debate de ideias entre o universo de Colaboradores da Fundação).

Formação
• Estimular a iniciativa de pesquisa e proposta de participação em ações de 
formação externa e em fóruns específicos para as diferentes áreas de atua-
ção, de forma a reforçar competências e consequentemente promover a ges-
tão de carreira;
• Reforçar os processos formativos nas componentes técnica e comportamental;
• Motivar e facilitar o desenvolvimento pessoal dos colaboradores, Incentivan-
do-os ao desenvolvimento de formação académica.
• Divulgar os normativos existentes no SGI, em estreita correlação com o pro-
cesso de qualidade;
• Realizar ações de sensibilização dirigidas e adequadas aos diversos segmen-
tos de colaboradores, tomando por base o Sistema de Gestão de Informação;
• Manter atualizadas as competências e conhecimentos na área ambiental, 
dando continuidade, numa perspetiva de melhoria continua, ao processo de 
certificação ambiental.
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Clarificar responsabilidades e tarefas dos colaboradores
• Adaptar de forma permanente, e numa perspetiva de melhoria continua, 
o Manual de Funções, ajustando as funções atribuídas aos colaboradores às 
suas competências e às reais necessidades da Fundação de Serralves, promo-
vendo assim um melhor desempenho organizacional.

Indicadores de performance
• Definir, implementar e monitorizar os Indicadores Chave de Desempenho in-
dividuais, concluindo o processo de implementação do modelo de Balanced 
Scorecard;
• Atualizar, de forma periódica, os principais indicadores do Capital Humano; 

Parcerias com o meio universitário
• Manter uma estreita colaboração com as instituições de ensino, reforçando 
a já existente política de aproximação permanente ao meio académico, com a 
celebração de protocolos de estágio e investigação, nas mais diversas áreas 
de atividade e especialização existentes em Serralves.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
INTERNA
Em 2016 serão dinamizadas iniciativas solidárias e de outra natureza, junto 
dos colaboradores, no âmbito da Responsabilidade Social de Serralves, como 
por exemplo Colheitas de Sangue – iniciativas “Vamos Dar Sangue”, em que 
podem participar colaboradores, voluntários e público em geral.

Estas ações serão complementadas por ações de sensibilização de todos os 
colaboradores para a importância do voluntariado no apoio à realização das 
atividades da instituição.

Esta integração voluntária de preocupações sociais será também alargada 
para as preocupações ambientais nas operações quotidianas da instituição, 
já que Serralves está certificada pela norma ISO 14001 e registadas no EMAS, 
certificações que visam uma melhoria global dos comportamentos sociais em 
matéria ambiental, gerindo os impactos sociais e ambientais da instituição e 
contribuindo para a sociedade de forma positiva.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Desde a criação da Fundação, a inserção na Comunidade foi assumida como 
intrínseca à natureza da instituição, daí a aposta no Voluntariado, como uma 
forma de envolvimento privilegiado, oferecendo uma oportunidade de partici-
par no desenvolvimento das atividades e serviços, que muito beneficiam com 
os contributos de todos. O Voluntariado tem-se revelado um eixo central na 
ação desenvolvida com a comunidade, incentivando a participação, o conheci-
mento e o gosto pela fruição dos espaços culturais. 

A Fundação de Serralves acredita que a sua cultura institucional, a par do 
entusiasmo e empenho de todos os que participam neste projeto, é um dos 
seus principais ativos e motor do seu desenvolvimento. Considerando que tem 
um papel relevante na implementação de atividades voluntárias, desde logo 
em face do avultado número de interessados em participar nos programas 
que anualmente vão sendo realizados, a Fundação tem procurado fomentar o 
sentido de responsabilidade social e o espírito de solidariedade, sempre defen-
dendo que ser um cidadão ativo e solidário e estar disponível para os outros 
são formas de promover o bem-estar pessoal e social.

Para 2016 propomo-nos continuar a dinamizar o programa de voluntariado, 
desde logo com vista ao suporte de iniciativas transversais a toda a instituição 
e muito exigentes a todos os níveis. 

Com um programa já consolidado e estruturado, Serralves procurará dinami-
zar programas de voluntariado específicos, dirigidos à população mais sé-
nior e a pessoas com necessidades educativas especiais.

Desta forma, e atendendo ainda aos vários pedidos de informações/esclare-
cimentos sobre o nosso próprio programa, propomo-nos dar formação nesta 
área junto dos nossos Municípios Fundadores, como forma de disseminação 
do conhecimento e partilha de boas práticas.

Em paralelo, e já numa ótica de responsabilidade social, Serralves continuará 
a promover e fomentar um espírito de solidariedade e integração voluntária 
de preocupações sociais junto dos seus colaboradores.

PLANO DE AÇÃO PARA 2016
Com mais de 10 anos de existência, o grande objetivo para 2016 será o de 
continuar a dinamizar o programa de voluntariado como forma de abertura 
da Fundação de Serralves à comunidade. 

Em termos de coordenação do Programa, o Serviço de Voluntariado procu-
rará melhorar procedimentos, propondo para o efeito as seguintes medidas:

- Aposta num voluntariado de continuidade, desde logo pela manutenção 
de uma equipa de voluntários de apoio à coordenação e que tem vindo a 
garantir um maior acompanhamento/orientação dos voluntários;
- Aumento da visibilidade do programa de voluntariado através da sub-
missão do mesmo a prémios/programas onde este possa ser enquadrado, 
assim como através de uma maior divulgação das oportunidades de vo-
luntariado;
- Concretização de parcerias com algumas entidades que poderão di-
vulgar e consolidar a imagem do programa, nomeadamente com orga-
nismos como a Confederação Portuguesa de Voluntariado e o Conselho 
Nacional de Promoção do Voluntariado, bem como a Escola de Volunta-
riado – Pista Mágica.
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- Realização de momentos de encontro entre os voluntários de continuida-
de, nomeadamente encontros intergeracionais e no âmbito do Dia Interna-
cional do Voluntariado;
- Continuação da melhoria da gestão de base de dados para permitir um 
fácil e rigoroso acesso a toda a informação sobre os voluntários;
- Melhoria da automatização dos processos e dos formulários de inscrição 
dos voluntários;
- Pesquisa de outras realidades que possam servir de bons exemplos, 
como museus nos EUA em que o voluntariado tem uma grande expressão;
- Identificar programas ao nível a temática do ano 2016 - “Ano Internacio-
nal do Entendimento Global”, que será uma oportunidade para se debater 
globalmente os problemas da sociedade atual;
- Continuação da participação nos Projetos “Join 4 Change” e Pista Mágica 
que pressupõem a participação em oficinas de capacitação, de dirigentes, 
colaboradores e voluntários para a mobilização e gestão de voluntários; 
aumento da eficácia e partilha de boas práticas através da criação de me-
canismos de relacionamento interorganizacional e internacional; criação 
de Plataforma virtual de contacto e partilha de know-how.

No que diz respeito a para o ano de 2016, de forma a continuarmos a dinami-
zar o Programa de Voluntariado de Serralves, propomo-nos realizar os seguin-
tes projetos:

VOLUNTARIADO SÉNIOR (3ª edição)
“Ser voluntária em Serralves é um desafio à minha capacidade de (re)aprender 
e de (re)estruturar os conhecimentos adquiridos durante o meu trajeto de vida.”
(Testemunho Voluntário Sénior)

Com uma primeira edição no ano de 2013, a Fundação de Serralves lançará, 
em 2016, uma quarta edição deste programa dirigido a pessoas com mais de 
50 anos, que terá como principais objetivos promover o diálogo intergeracio-
nal, a partilha de experiências, o trabalho em equipa, bem como o exercício de 
uma cidadania ativa, criativa e empreendedora.

Esta terceira edição integrará ações de natureza diversificada, em diversas 
áreas como Exposições, Serviço Educativo, Parque e Biblioteca de Serralves, 
dando a oportunidade aos séniores de partilharem as suas experiências e de-
sempenhar um papel ativo na sociedade, de uma maneira saudável, indepen-
dente e preenchida.

CONFERÊNCIA SOBRE VOLUNTARIADO
Com um Programa de Voluntariado já consolidado e estruturado, Serralves 
propõe-se organizar uma conferência sobre Voluntariado. Sendo o volunta-
riado cultural uma área ainda pouco expressiva em Portugal, pretende-se 
apresentar exemplos de programas de voluntariado na cultura, incluindo o 
de Serralves - que já conta com mais de 10 anos de experiência – bem como 
o de instituições congéneres, entidades e empresas a nível nacional e inter-
nacional. Esta conferência é aberta à comunidade em geral, em especial vo-
luntários, coordenadores de projetos de voluntariado, responsáveis de orga-
nizações privadas e públicas ou empresas que desenvolvam ou pretendam 
desenvolver projetos de voluntariado no âmbito das suas políticas de respon-
sabilidade social.
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WORKSHOPS “VOLUNTARIADO NA CULTURA” 
Dado o interesse que tem vindo a ser demonstrado por outras instituições, 
como as Autarquias, na implementação de programas de voluntariado idên-
ticos ao de Serralves, mas que não dispõem de know-how para o efeito, Ser-
ralves propõe a realização de workshops junto dessas instituições. Estes 
workshops serão uma possibilidade de dar formação a outras entidades so-
bre boas práticas a nível do voluntariado, nomeadamente a nível da gestão 
de um programa de voluntariado. O projeto “Voluntariado Sénior”, enquadra-
do no contexto do envelhecimento ativo, poderá tornar-se um modelo e ser 
replicado por outras entidades ou noutros contextos, de que se destacam as 
nossas Câmaras Fundadoras, caso as mesmas assim o pretendam.

De igual modo, será promovido o contacto com alguns stakeholders, como 
fundadores e mecenas, apresentando o programa de voluntariado de Serral-
ves no âmbito da sua responsabilidade social, podendo vir a integrar alguns 
colaboradores em projetos específicos.
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CERTIFICAÇÕES 
2016 será mais um ano em que o objetivo de maximização da eficiência na 
gestão dos recursos da Fundação de Serralves será uma prioridade, para o 
que para além da consolidação da certificação ambiental já existente, nos pro-
pomos avançar com a certificação de eventos.

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

Em 2013 Serralves tornou-se na primeira fundação do país a conseguir o re-
gisto no Sistema de Eco-Gestão e Auditoria da União Europeia (EMAS – 
Eco-Management and Audit Scheme). Trata-se de um mecanismo de adesão 
voluntária, desenvolvido pela União Europeia e destinado a empresas e orga-
nizações que querem comprometer-se a gerir, avaliar e melhorar o seu desem-
penho ambiental de uma forma proactiva.

A atuação da Fundação tem-se pautado por uma preocupação cada vez maior com 
o ambiente e com a minimização dos impactes decorrentes das suas atividades. 

Com a obtenção do registo no EMAS, Serralves reafirmou o seu compromis-
so com o ambiente, reforçaram a sua posição pioneira na área ambiental no 
sector cultural e, através do seu exemplo, pretende influenciar a sociedade e 
contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável e para a sensibili-
zação ambiental dos públicos que visitam Serralves. 

Existem áreas consideradas estratégicas na atuação da Fundação em termos 
de desempenho ambiental como a: minimização da utilização dos recursos 
naturais, a prevenção da geração de resíduos, a reciclagem e a reutilização, a 
utilização de produtos menos nocivos para o ambiente, para o que, em 2016, 
será dada continuidade aos momentos de reflexão interna sobre os problemas 
ambientais contemporâneos. 

O processo de certificação ambiental está alinhado com os eixos estratégicos 
da Fundação e com os compromissos inscritos na nossa Política Ambiental:

• Melhorar de forma continuada o desempenho ambiental, recorrendo a prá-
ticas de eficiência na utilização de recursos, de prevenção da poluição e de 
controlo dos impactes ambientais da sua atividade;
• Garantir o cumprimento da legislação ambiental e outros requisitos subs-
critos;
• Maximizar a proteção da biodiversidade e da paisagem de Serralves;
• Definir um conjunto de objetivos ambientais que incluam o desenvolvimento 
de ações para a minimização da utilização de recursos, para a prevenção da 
geração de poluição, e para a divulgação às partes interessadas;
• Exercer uma influência proactiva no desenvolvimento da relação do homem 
com o ambiente junto dos diversos públicos que visitam Serralves e que parti-
cipam nas suas iniciativas; 
• Integrar requisitos de ambiente e práticas de ecoeficiência na relação com 
as partes interessadas.

Todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido traduziu-se na redução de 
consumos em vários indicadores, de que se destacam as seguintes reduções 
de 2011 para 2014: 28,5% no consumo de energia elétrica e de gás natural; 
15,2% no consumo de água proveniente das Águas do Porto.

Ao longo de 2016, continuaremos a envidar todos os esforços para reduzir os nos-
sos consumos, embora conscientes que as reduções serão cada vez menores.
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ATIVIDADES DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
A manutenção do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) exige a realização de 
um conjunto de tarefas diárias de forma a garantir o seu bom funcionamento 
e o envolvimento de todos os colaboradores e entidades externas.

• Em 2016 ir-se-á realizar as auditorias de concessão de 1ª e 2ª fases para re-
novação da Certificação Ambiental.

OUTRAS ATIVIDADES
Além das tarefas diárias de gestão ambiental, essenciais para a manutenção 
do SGA já certificado, a Fundação pretende desenvolver outras atividades no 
âmbito da sua Missão e com o objetivo de fomentar um crescimento sustentá-
vel e a transição para uma economia verde:

• A Fundação já tem implementado um sistema que permite monitorizar a evo-
lução do desempenho ambiental e reportar os indicadores no âmbito do EMAS; 
em 2016 pretende-se desenvolver modelos de tratamento e análise de dados 
que tenham em conta fatores externos, como por exemplo, os climatéricos;

• Água do Parque: o Parque de Serralves é regado com recurso a um conjunto 
de poços, minas e linhas de água existentes dentro da propriedade – logo es-
tamos perante um consumo autossuficiente, por regra - constituindo-se estes 
como elementos fundamentais para o seu bom funcionamento, para o que, em 
2016, iremos proceder à análise química e bacteriológica;

• Comité de Ambiente: criado em 2014, este comité tem como objetivo fomen-
tar o envolvimento, ao mais alto nível, de todos no processo de Certificação 
Ambiental e incorporar as perspetivas de cada equipa;

• Ideias Verdes: A Fundação pretende continuar a divulgar periodicamente aos 
seus colaboradores e entidades externas que desenvolvem a sua atividade na 
Fundação, “Ideias Verdes”, de forma a sensibilizar para as boas práticas e para 
comportamentos ambientalmente sustentáveis;

• Ecopontos no Parque: a prevenção da poluição é um dos compromissos 
assumidos pela Fundação na sua Política Ambiental, porque se reveste da 
máxima importância para a minimização dos impactes decorrentes das suas 
atividades. Neste sentido, em 2016 a Fundação irá realizar uma reflexão so-
bre este aspeto.

COMUNICAÇÃO
O EMAS caracteriza-se por três características distintivas – desempenho, cre-
dibilidade e transparência – e por uma comunicação muito ativa com os cola-
boradores e com todas as partes interessadas. 

A Fundação está consciente que a abertura e a transparência criam as bases 
para um desenvolvimento sustentável e para o exercício de uma cidadania 
ativa. Neste sentido, a Fundação pretende continuar a reforçar a comunicação 
através do site e das redes sociais, que se estão a tornar veículos cada vez 
mais importantes para a rápida divulgação de informação ambiental http://
www.serralves.pt/pt/fundacao/a-fundacao/certificacao-ambiental/.

http://www.serralves.pt/pt/fundacao/a-fundacao/certificacao-ambiental/
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DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS  
PARA A APLICAÇÃO MOBILE DE SERRALVES
A Aplicação Mobile de Serralves, que em 2012 ganhou uma Menção Honro-
sa do Prémio Nacional Multimédia, permite conhecer a Fundação através de 
percursos georreferenciados, aceder a informação detalhada sobre a história 
e o património da instituição e ainda conhecer a coleção. Pretende-se desen-
volver conteúdos relativos a boas práticas ambientais e georreferenciar os 
ecopontos existentes no Parque.

ADESÃO À HORA DO PLANETA
A Fundação irá aderir à Hora do Planeta, à semelhança de anos anteriores.

Trata-se de uma iniciativa da World Wide Fund for Nature (WWF), que repre-
senta uma tomada de posição contra as alterações climáticas, e procura aler-
tar para o aquecimento global e para um modo de vida mais sustentável. Cons-
ciente da sua presença e influência junto das comunidades local, regional e 
internacional, a Fundação pretende aderir a esta iniciativa em 2016 e desligar 
as luzes durante 60 minutos.

SERRALVES EM FESTA E FESTA DO OUTONO 
Os eventos realizados em Serralves para crianças, jovens e famílias como a 
Festa do Outono ou o Serralves em Festa são momentos muito importantes 
para divulgação da Missão da Fundação e para transmitir, de uma forma pe-
dagógica, princípios e boas práticas ambientais junto dos seus visitantes e ao 
longo de toda a cadeia de fornecedores.

Dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito, em 2016 continuar-
-se-á a fomentar a sensibilização dos visitantes para a correta separação de 
resíduos através da colocação de mais ecopontos no espaço dos eventos, da 
afixação de sinalética para informar sobre a correta separação dos resíduos, e 
a incentivar à adoção de boas práticas através da Newsletter. 

Pretende-se também desafiar os fornecedores a serem mais sustentáveis e a 
construírem soluções em conjunto com Serralves para minimizarem a geração 
de resíduos da sua atividade e para utilizarem materiais mais ecológicos.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROJETOS PARA 2016
UPGRADE DO ERP
Devido as alterações impostas pelas Microsoft será necessário efetuar o 
upgrade do Microsoft NAV 2009 R2 para a versão 2015. Este projeto terá uma 
duração prevista de 2 meses.

MONITORIZAÇÃO DA ATIVIDADE
Com o aumento significativo de serviços providenciados pela Fundação, os 
diretores e os coordenadores têm sentido um aumento na complexidade para 
gerir as atividades e, consequentemente, para melhorar a qualidade dos ser-
viços prestados. Para consegui-lo, verificou-se a necessidade de coletar infor-
mação de serviços de uma forma expedita para permitir aos decisores tomar 
decisões que melhorem efetivamente o desempenho das suas equipas,

Objetivos:
Coligir informação atempadamente de forma a permitir alertar os utilizadores 
para situações relevantes.

Apresentar dados de negócio sob a forma de indicadores graficamente muito 
apelativos e fáceis de ler, focados em serviços para o cliente, gestão, recursos 
humanos e financeiros.

Distribuir para cada utilizador apenas a informação relevante para a sua atividade.

Implementação de uma solução Mobile para que a informação importante 
chegue sempre às pessoas certas, a qualquer hora e em qualquer lugar.

UPGRADE DO CRM
Upgrade da versão 4 para a versão 2015 de modo a poder introduzir novas 
funcionalidades.

SEGURANÇA
Juntamente com o serviço de manutenção iremos proceder à substituição do 
atual sistema de gravação CCTV para um sistema “aberto” que nos permita a 
utilização de hardware multimarcas.

Aproveitaremos para substituir as câmaras analógicas e instalar um videowall 
de monitorização.

Está também previsto a substituição das centrais de incêndio e intrusão 
por centrais digitais de modo a que toda a alarmística seja gerida numa 
única plataforma.

REPOSITÓRIO MUSEU
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ÁREA ADMINISTRATIVA  
E FINANCEIRA 

A necessidade de “garantir a sustentabilidade económica e financeira da 
Fundação, promovendo a excelência operacional e dinamizando a captação e 
geração de adequados meios financeiros” implica que a gestão rigorosa dos 
meios ao dispor, a aplicação rigorosa dos procedimentos de controlo internos 
e o rigoroso controlo orçamental continuem a ser uma prioridade em 2016.

Acompanhar a execução do presente Plano de Atividades, garantindo o 
equilíbrio financeiro da Fundação e o cumprimento do orçamento apro-
vado para 2016, serão objetivos sempre presentes na atuação das áreas 
funcionais da Direção Administrativa Financeira: contabilidade; tesouraria; 
compras e manutenção.

O controlo de gestão assume grande importância no controlo e monotoriza-
ção de todas as variáveis da atividade. Envolver as diversas áreas funcionais 
na elaboração e controlo do orçamento por forma a aumentar o compromisso 
com os objetivos ai definidos tem sido uma das preocupações desta área. Em 
2016, a disponibilização de informação de gestão em tempo útil a todos os 
níveis de decisão e a disponibilização de indicadores de gestão será uma prio-
ridade, por forma a permitir a todos os colaboradores e aos órgãos de gestão 
o acompanhamento da atividade e do cumprimento dos objetivos definidos.

A melhoria e revisão dos procedimentos internos para que promovam a efi-
ciência na utilização de recursos técnicos e financeiros, será uma das preocu-
pações desta área para 2016.

O Serviço Administrativo Financeiro terminará a revisão do Sistema de Gestão 
de Imobilizado, por forma a assegurar uma correta gestão dos ativos imobili-
zados pelas diversas áreas funcionais.

O Serviço de Aprovisionamento assume um papel fundamental na aquisição 
de produtos e serviços, pois dependendo da condução do processo de aquisi-
ção podem gerar-se reduções significativas nos custos e melhorias conside-
ráveis nos resultados finais. A boa performance desta área funcional deverá 
contribuir de forma significativa para que o orçamento da Fundação seja cum-
prido na vertente de custos. O objetivo deste serviço para 2016 será continuar 
a consultar o mercado, procurando fornecedores com a mesma qualidade mas 
com melhores condições financeiras e garantir que o processo de aquisição 
cumpre todos os regulamentos em vigor.

O Serviço de Manutenção, Segurança e Obras terá de se focar na gestão efi-
ciente dos espaços da Fundação, em dar continuidade a uma gestão rigorosa 
de todos os gastos em manutenção e conservação, e em apresentar novas 
medidas para um aumento da qualidade, segurança e da eficiência energética 
dos edifícios.

O património da Fundação existe para que a organização o utilize, mas para 
isso é necessário que os bens funcionem adequadamente, sem perda de qua-
lidade, com fiabilidade, e com menor custo possível. Ou seja, uma manutenção 
eficiente dos equipamentos associada à minimização de custos é fundamental 
para que se cumpram todos os objetivos. Neste sentido o serviço de manuten-
ção continuará a proceder á revisão do equipamento de suporte de funciona-
mento do Museu.
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Versões eletrónicas de 
Planos de Atividades, 
Relatórios e Contas e 
outros documentos,  
estão disponíveis para 
consulta em:
WWW.SERRALVES.PT

Siga-nos
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